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Дежурна служба: 064/8894-580
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EPIDEMIOLO[KA SITUACIJA U SREMU

Porast broja obolelih,
masovna imunizacija
se nastavqa

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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РУМА: ОБИ ЛА ЗАК РАДО ВА У УЛИ ЦИ 15. АВГУСТ

Лепо вре ме убр за ва радо ве
Радови на комплетној

реконструкцији две
велике улице у граду

15.мај /где јеосталодасе
уради само завршни слој
асфалта/ и 15. август теку
поплану.Започели су про
шле године, а рок за завр
шетак јеполовина јулаове
године.
Од како је почела рекон

струкција Улице 15. август,
по први пут је радове зва
нично обишао председник
румске Општине Слађан
Манчићито2.марта.
Он је изразио задовољ

ствоонимштојевидео,али
и радом ангажованих рад
ника, док је у разговору са
грађанима којиживе у овој
улици сазнао да су и они
задовољни како се радови
одвијају.
–Оваулицаћеизгледати

каоиУлица15.мај,гдесмо
радове привели крају. Бит
ноједасуурађениподзем
нирадови,којисуувезиса
водоводном мрежом, кана
лизацијом, електромре
жом,аодпочеткаовеулице
до канала са десне стра
не  је урађенивичњак, као

и колски улази, тротоар...
У наредним данима очеку
јемодабандереи каблови
буду уклоњени. Лепо вре
ме погодује извођачима,
задовољан сам како радо
ви теку. Тренутно се ради
левастранаодцентрапре
маИришкојулици,планира
се постављање ивичњака,
затим ту сурадовина тро
тоаримаиколскимулазима
и тако се стичу услови да
сескидастарислојасфал
та и да се уради први АБ
асфалт, рекао је Слађан
Манчић.

Када све то буде урађе
но,комплетанколовозобе
улице у дужини од око три
метра ће бити пресвучен
финим асфалтом, урадиће
се саобраћајна сигнализа
ција и поставити расвета,
тако да ће улице добити
планираниизглед.
По садашњој динамици

радова,вероватноједаони
могу бити завршени и пре
рока.
Разговараосамсаљуди

ма који живе у Улици 15.
август.Битноједасуиони
задовољнииједвачекајуда
сепосаозаврши.Морамда
нагласим да је улица спе
цифична због саме конфи
гурације терена. Висинске
разлике са једне стране
тротоара и друге су огром
не,извођачјеурадиодобру
ствар у смислу одвођења
атмосферских падавина.
Људикојиживеуовојулици
су некада имали проблема
са одвођењем атмосфер
скеводе,а кадасерадови
заврше, биће много боље,
истакаојеМанчић.
Коловозсеширидужином

целетрасенашестметара,
аизмеђуколовозаитрото
ара ће бити паркинг места
изеленеповршине.Потом
ће, као и у Улици 15. мај
битизасађендрворед.

С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва у Ули ци 15. август

Радо ви теку по пла ну



310. MART 2021.    M NOVINEГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Бла ги пораст обо ле лих
од коро на-виру са

У прет ход ном пери о ду беле жи се бла ги скок обо ле лих од инфек ци је ковид-19 на 
днев ном нивоу, али он није дра сти чан у одно су на наша окру же ња. Тре нут но се епи-
де ми о ло шка ситу а ци ја на тери то ри ји гра да Срем ска Митр о ви ца и Срем ског окру га 
услед пан де ми је иза зва не виру сом коро не, оце њу је и даље као ван ред на, осим у 
Ири гу где је оце ње на као непо вољ на, рекла је др Нада Зец Пет ко вић, дирек тор ка 
Заво да за јав но здра вље

На сед ни ци Кри зног шта ба, која 
је одр жа на 5. мар та изне се ни су 
пода ци о епи де ми о ло шкој ситу

а ци ји у Срем ској Митро ви ци и целом 
Сре му, а било је и речи о про це су вак
ци на ци је. Како је рекла дирек тор ка 
Заво да за јав но здра вље др Нада Зец 
Пет ко вић, у Сре му и Срем ској Митро
ви ци је уочен бла ги пораст обо ле лих 
од инфек ци је ковид19. У Сре му је 
тог дана било 688 актив них слу ча је
ва инфек ци је коро навиру сом, од чега 
је 159 у Срем ској Митро ви ци. Начел
ник Опште меди ци не др Адил Елхаг 
је навео да је до 5. мар та укуп но вак
ци ни са но 14.161 гра ђа нин Срем ске 
Митро ви це, док је 9500 доби ло и дру гу 
дозу вак ци не. Пре ма речи ма дирек то
ра Опште бол ни це др Дра га на Мало
ба би ћа, у тој уста но ви се, закључ но 
са 5. мар том, нала зи ло 46 паци је на та 
обо ле лих од коро навиру са. И даље 
се апе лу је на гра ђа не да се при др жа
ва ју про ти ве пи де миј ских мера. 

– У прет ход ном пери о ду беле жи 
се бла ги скок обо ле лих од инфек ци
је ковид19 на днев ном нивоу, али 
он није дра сти чан у одно су на наша 
окру же ња. У Ста рој Пазо ви има мо 
225 осо ба обо ле лих од виру са коро
не, 84 у Руми, 87 у Инђи ји, 15 у Ири
гу, 60 у Шиду и 58 лица у Пећин ци ма. 

На дан, 4. март, у Срем ском окру гу је 
реги стро ва но 70 ново ин фи ци ра них 
лица. Од тог бро ја у Срем ској Митро
ви ци је потвр ђе но 14 нових слу ча је
ва, 35 у Ста рој Пазо ви, у Руми шест, 
у Инђи ји чети ри, у Шиду три, у Ири гу 
јед но и у Пећин ци ма седам лица. Тре
нут но се епи де ми о ло шка ситу а ци ја на 
тери то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца 
и Срем ског окру га услед пан де ми је 
иза зва не виру сом коро не, оце њу је и 
даље као ван ред на, осим у Ири гу где 
је оце ње на као непо вољ на, рекла је 
др Нада Зец Пет ко вић.

Вак ци на ци ја ста нов ни штва про тив 
кови да19 пре ма речи ма др Елха га 
иде по пла ну.

– На дан 5. март, има ли смо 300 
ревак ци на ци ја и то „Сино фарм“ вак ци
ном. Тако ђе, истог дана је 36 гра ђа на 
вак ци ни са но „Фај зе ро вом“ вак ци ном, 
50 „Астра Зене ком“ и 10 „Сино фарм“ 
вак ци ном. Тако ђе, наста вља се вак
ци на ци ја дру гом дозом вак ци не „Спут
њик V“. Све вак ци на ци је и ревак ци
на ци је одви ја ју се у хали „Пин ки” где 
је стал ни вак ци нал ни пункт, на којем 
може да се  вак ци ни ше око 150 људи 
на сат вре ме на. На дан 5. март,  било 
је 24 првих пре гле да у ковид амбу лан
ти, од тога је анти ген пози тив них било 
девет паци је на та. Није било хоспи та

ли за ци ја, а кон трол них пре гле да је 
било 82, казао је др Елхаг.

Од 46 паци је на та, који су хоспи та
ло зо ва ни у ковидделу Опште бол ни
це, на интен зив ној нези се 5. мар та 
нала зи ло 10 осо ба.

– Од тога је деве то ро на респи ра то
ру. Има ли смо 4. мар та пет хоспи та
ли за ци ја, а исто толи ко је било отпу
ста. У амбу лан ти Ургент ног при је ма 
је тада пре гле да но 59 паци је на та. 
Мислим да је код нас ситу а ци ја знат
но боља, него у око ли ни али исто тако 
може мо рећи да смо ми округ и град 
који има нај ве ћи број вак ци ни са них 
на 100.000 ста нов ни ка, иста као је др 
Мало ба бић.

На истој сед ни ци Кри зног шта ба, 
доне та је одлу ка на пред лог репу
блич ког Шта ба за ван ред не ситу а ци
је, те про те клог викен да од субо те, 
6. мар та од 12.00 часо ва па све до 
поне дељ ка 8. мар та до 6.00 сати нису 
ради ли сви уго сти тељ ски објек ти, 
фири зер ски сало ни, фит нес цен три 
и оста ло. Ради ле су само про дав ни
це пре хра не, апо те ке, лабо ра то ри је, 
здрав стве не и вете ри нар ске амбу лан
те. Тако ђе, истог дана је доне та одлу
ка да сред њо школ ци поха ђа ју наста ву 
од куће и то од 8. мар та. 

З. Попо вић

др Нада Зец Пет ко вић др Адил Елхаг др Дра ган Мало ба бић
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ПОСЛОВ НО-СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“

Имунизација тече по плану
До сре ди не про шле 

сед ми це вак ци ни са но 
је чак 14 000 гра ђа на 

Срем ске Митро ви це, цепи
вом про тив коро навиру са, 
а 9000 лица при ми ло је и 
дру гу дозу. Вак ци на ци ја се 
оба вља у фоа јеу спорт ске 
хале „Пин ки“. На том месту 
за орга ни за ци ју су заду же ни 
мла ди волон те ри, који усме
ра ва ју гра ђа не и пома жу при 
попу ња ва њу доку мен та ци је. 

 Волон ти рам већ три 
неде ље. Мој зада так је да 
упи су јем лица која дола зе 
на вак ци на ци ју, водим еви
ден ци ју о пода ци ма и спро
во дим их до лека ра на пре
глед који прет хо ди самом 
вак ци ни са њу. Радим днев
но око осам часо ва, није 

напор но, ово је хуман посао 
и надам се да ћемо се што 
пре реши ти овог виру са. 
Мотив ми је био да мак си
мал но дам свој допри нос у 
тој бор би, веру јем да је ово 

нај бо љи начин. Све про ти
че у нај бо љем реду, исти че 
Филип Тре ћа ко вић, волон
тер.

На пунк ту лека ри који 
оба вља ју пре глед доно се 

одлу ку о томе да ли је лице 
спрем но за вак ци ни са ње, 
на осно ву њего вог општег 
здрав стве ног ста ња и евен
ту ал них пра те ћих боле сти. 

 Задо вољ на сам како 
про ти че дан, гра ђа ни дола
зе због вак ци не и ревак
ци не. Има мо могућ ност да 
Митров ча не вак ци ни ше мо 
са цепи вом чети ри про из
во ђа ча, а упра во спро во ди
мо ревак ци на ци ју „Фај зе ро
вом“ вак ци ном. Одзив је и 
даље задо во ља ва јућ, каже 
др Сла ви ца Кне же вић Тан
ко сић.

Под се ћа мо, гра ђа ни се 
при ја вљу ју за иму ни за ци ју 
путем интер не та, на пор та
лу еУпра ве, као и теле фо
ном. А. Плав шић

Филип Тре ћа ко вић
др Сла ви ца Кне же вић
Тан ко сић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Почи ње масов на
вак ци на ци ја у сели ма

Од 9. мар та почи ње масов на иму
ни за ци ја ста нов ни штва и у 
митро вач ким сели ма. У сва кој 

сео ској амбу лан ти ће моћи да се вак
ци ни шу заин те ре со ва ни гра ђа ни и то 
без при ја ве на пор та лу еУпра ве, 
довољ но је доне ти лич ну кар ту.  Рад но 
вре ме амбу лан ти је од 8.00 до 15.00 
часо ва. Поред тога, и даље ће бити 
акти ван вак ци нал ни пункт у ПСЦ „Пин
ки“.

– Сада нам је циљ вак ци на ци ја 
сугра ђа на ста ри јих од 60 годи на. 
Нарав но, вре ме ном ће се та гра ни ца 

поме ри ти и на мла ђе гра ђа не. Упо ре до 
са тим, оба вља ће се вак ци на ци ја и 
ревак ци на ци ја сугра ђа на који већ има
ју свој зака за ни термин. Дра го ми је да 
је Срем ска Митро ви ца дру ги град у 
Срби ји, поред Кру шев ца, где је поче ла 
ова ква масов на иму ни за ци ја гра ђа на. 
Наши сугра ђа ни ће сад има ти при ли ку 
да се на брз и лак начин вак ци ни шу. 
Овим путем бих и апе ло ва ла на све 
сугра ђа не да се вак ци ни шу, јер је то уз 
пошто ва ње мера про тив шире ња епи
де ми је, једи ни начин да побе ди мо ову 
опа ку болест. Око 15 хиља да гра ђа на 

је 8. марта вакцинисано, рекла је гра
до на чел ни ца Срем ске Митро ви це Све
тла на Мило ва но вић.

Сви гра ђа ни ма који желе да се вак
ци ни шу на рас по ла га њу су две вак ци
не: „Астра Зене ка“ и „Сино фарм“.

– Тре ба ло би да стиг не и тре ћа вак
ци на „Спут њик V“. Рас по ред иму ни за
ци је  ће бити обја вљен у сва кој сео ској 
амбу лан ти. Сам про цес вак ци на ци је 
про ти че у нај бо љем реду, рекао је др 
Адил Елхаг, начел ник Опште меди ци
не.  З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић Вакцинaција на пункту у ПСЦ „Пин ки“
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ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА

Поја ча на кон тро ла упо тре бе
поја се ва и деч јих седи шта

Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва у сарад њи са Аген ци
јом за без бед ност сао бра ћа ја 

покре ну ла је кам па њу о одго вор ном 
пона ша њу у сао бра ћа ју, оба ве зном 
кори шће њу сигур но сног поја са и без
бед но сних седи шта за децу. Кам па ња 
је поче ла 1. мар та и тра ја ће све до 15. 
мар та. Циљ ове акци је је да се скре не 
пажња јав но сти на вели ки број сао
бра ћај них незго да, а ујед но и да ути че 
на њихо во сма ње ње. Срђан Јеф тић, 
коман дир сао бра ћај не поли циј ске 
испо ста ве у Срем ској Митро ви ци, 
рекао је да се кори шће њем без бед но
сних поја се ва сма њу ју после ди це сао
бра ћај них незго да

– Наме на сигур но сних поја се ва у 
вози ли ма је да обез бе де да пут ни ци и 
воза чи у вози лу оста ну у непро ме ње
ном поло жа ју у ситу а ци ја ма када 
дола зи до суда ра. Позна то је да силе 
које делу ју при ли ком настан ка сао бра
ћај не незго де и брзи не којом се вози ло 
кре ће поста ју више стру ко уве ћа не при 
кон так ту са дру гим вози лом у директ
ном суда ру или при ли ком уда ра о пре
пре ку. Без бед но сни поја се ви се нај пре 
кори сте како би се сма њи ле после ди
це у сао бра ћај ним незго да ма и да би 
се сачу ва ли живо ти лица. Њихо ва 
наме на је широ ко рас про стра ње на од 
тога да спре чи испа да ње воза ча или 
пут ни ка у сао бра ћај ним незго да ма где 
дола зи до пуца ња ветро бран ског или 
боч них ста ка ла, до тога да сма њи 
после ди це од таквих уда ра и да држи 
тело у поло жа ју  на седи шту како би се 
тело спре чи ло да  дође до кон так та са 
ветро бран ским ста клом, точ ком упра
вља ча и дру гим дело ви ма вози ла, 
рекао је Јеф тић.

Он је додао да је у току 2020. годи не 
у Срем ској Митро ви ци укуп но санк ци о
ни са но 9704 уче сни ка у сао бра ћа ју 
који нису кори сти ли сигур но сни појас. 
Од тог бро ја 7769 су воза чи пут нич ких 
вози ла, 741 суво зач и 1432 пут ни ка на 
зад њој клу пи. 

– На под руч ју гра да Срем ска Митро
ви ца санк ци о ни са но је укуп но 1850 
уче сни ка у сао бра ћа ју, од тога су 1694 
воза ча, 85 суво за ча и 71 пут ник на 
зад њој клу пи. Пода ци за прва два 
месе ца ове годи не пока зу ју да у том 
погле ду није оства рен напре дак нити 
је пове ћа на свест уче сни ка у сао бра
ћа ју. Укуп но је санк ци о ни сан 1478 уче
сник у сао бра ћа ју, од тога 1159 је воза
ча, 120 суво за ча и 199 пут ни ка на 
зад њој клу пи. На под руч ју гра да Срем
ска Митро ви ца је у ова два месе ца 
санк ци о ни са но 342 уче сни ка у сао бра

ћа ју због неко ри шће ња сигур но сног 
поја са, од тога је 289 воза ча, 33 суво
за ча и осам пут ни ка на зад њој клу пи. 
Под се ти ћу још јед ном да је пред ви ђе
на санк ци ја за неко ри шће ње сигур но
сног поја са под но ше ње пре кр шај ног 
нало га у изно су од 10.000 дина ра, 
рекао је Срђан Јеф тић.

Он је додао да кори шће ње без бед
но сног седи шта за децу има иден тич
ну наме ну као и упо тре ба без бед но
сних поја се ва. 

– Апе ло вао бих испред Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци свим 
уче сни ци ма у сао бра ћа ју да кори сте 
сигур но сне поја се ве у циљу зашти те 
соп стве не без бед но сти, а наро чи то 
бих апе ло вао на роди те ље да децу 
возе у скла ду са закон ским одред ба ма 
и да тиме чува ју њихову без бед ност, 
иста као је Јеф тић.

 Уко ли ко се дете вози на зад њем 
седи шту без без бед но сног седи шта 
пред ви ђе но је под но ше ње пре кр шај
ног нало га у изно су од 5000 дина ра. У 
слу ча ју да се дете пре во зи на месту 
суво за ча у кри лу пред ви ђе но је под но
ше ње зах те ва за покре та ње пре кр шај
ног поступ ка, запре ће на нов ча на казна 
је од 20.000 до 40.000 дина ра и шест 
казне них пое на, а ако се дете пре во зи 
у кри лу воза ча, пред ви ђе но је под но
ше ње зах те ва за покре та ње пре кр шај
ног поступ ка , запре ће на је нов ча на 
казна од нај ма ње 15 дана затво ра или 
нов ча на казна од 100 до 120 хиља да 
дина ра, уз 14 казне них пое на и заштит
ну меру забра ну упра вља њем мотор
ним вози лом у тра ја њу од нај ма ње 
осам месе ци. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Срђан Јеф тић

Поја ча на кон тро ла упо тре бе без бед но сних поја се ва
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Уве ден нови стан дард
за бољу живот ну сре ди ну
Jавно кому нал но пред у зе ће „Кому

на ли је“ доби ло је још један сер
ти фи кат. Реч је ИСО стан дар ду 

50001,  који дефи ни ше смер ни це, које 
слу же за раз ви ја ње и уна пре ђе ње 
систе ма менаџ мен та енер ги је. Како 
је рекла порт пар кол ка „Кому на ли ја“ 
Тама ра Мил ко вић, овај сер ти фи кат 
зна чи мно го тога у сми слу еко ном ског 
и еко ло шког аспек та. 

– Уво ђе њем ИСО 50001 стан дар да, 
њего вим уна пре ђе њем и раз ви ја њем у 
нашем пред у зе ћу ство ри ће се првен
стве но мањи утро шак енер ги је, одно
сно, сма њи ће се утро шак гори ва. За 
сугра ђа не је важно да ће наше пред
у зе ће ути ца ти пози тив но на зашти ту 
живот не сре ди не тако што се уво ђе
њем овог стан дар да сма њу је еми си
ја штет них гасо ва, сма њу је се иско
ри шће ње свих енер гет ских ресур са, 
успо ра ва ју се кли мат ске про ме не, тако 
да се сама енер гет ска ефи ка сност 
поди же на већи ниво. Тако ђе, издво

ји ла бих да овај стан дард има вео ма 
мало ком па ни ја у нашој земљи и поно
сни смо што смо га доби ли међу први
ма у Срби ји. Насто ја ће мо да смер ни це 
стан дар да уна пре ђу је мо. Поред овог 
стан дар да, посто је и оста ли сер ти фи
ка ти које посе ду је мо. У прет ход не три 
годи не смо напор но ради ли на доби
ја њу стан дар да: 9001 који се одно си 
на менаџ мент ква ли те та, 14001 који 
обу хва та менаџ мент живот не сре
ди не, и стан дард 45001 то је менаџ
мент без бед но сти и здра вља на раду. 
Наше пред у зе ће се изу зет но посве
ти ло доби ја њу ових ИСО стан дар да, 
чиме се рад „Кому на ли ја“ уна пре ђу је. 
Сви сек то ри су уве за ни и уна пре ђе но 
је посло ва ње. То се не при ме ти само 
уну тар наше фир ме, него и у одно су са 
кори сни ци ма. Наста ви ће мо даље да 
уво ди мо и оста ле стан дар де, рекла је 
Тама ра Мил ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Уре ђе ње спо мен-пар ка

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ вред но ради на уре ђе њу и 
улеп ша ва њу гра да. У прет ход ном 

пери о ду поче ло је детаљ но уре ђе ње 
спо менпар ка, а како је рекла порт па
рол ка „Кому на ли ја“ Тама ра Мил ко вић, 
радо ви ће тра ја ти до 15. мар та. 

– Радо ви поред уре ђе ња, обу хва та ју 
и сани тар нохиги јен ске мере. Оба вља 
се сеча свих осу ше них ста рих ста ба ла 
и жбу на стих врста, како би се побољ
шао ква ли тет зеле ни ла на овом про

сто ру. Дошло је вре ме да спо менпарк 
забли ста. У пла ну је ново озе ле ња ва
ње и поста вља ње новог моби ли ја ра. 
Жели мо да спо менпарк буде јед на 
лепа зеле на оаза. Сма тра мо да није 
довољ но иско ри шћен, када је реч о 
посе ти о ци ма. Када је реч о шко ла ма, 
ово може бити јед на вели ка еду ка тив
на учи о ни ца, каза ла је Тама ра Мил ко
вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Тама ра Мил ко вић

Уре ђе ње спо мен-пар ка

СТАРА ПАЗОВА

Без дра стич них 
крше ња мера 

Кому нал на инспек ци ја при општи
ни Ста ра Пазо ва је у фебру а ру 
месе цу извр ши ла укуп но 241 кон
тро ла у вези са при ме ном мера за 
сузби ја ње зара зне боле сти ковид

19 и није забе ле жи ла њихо во дра
стич ни је крше ње или пона ша ње 
које би се могло оце ни ти опа сним 
по јав но здра вље. Током неко ли ко 
неде ља, било је 138 кон тро ла већих 
уго сти тељ ских обје ка та, шест сала 
за свад бе на весе ља, 11 кон тро ла у 
хоте ли ма и моте ли ма, 76 у трго вин
ским лан ци ма и 10 кон тро ла на 
пија ца ма у мести ма општи не Ста ра 
Пазо ва.

Д. Г.
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ИРИГ

У пла ну изград ња
нове инду стриј ске зоне
Када је реч о раз во ју ири шке општи не и инве сти ци ја

ма, Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Општи не ука
зу је да је сада нај ве ће инте ре со ва ње за раз вој тури

зма. 
  Има мо доста зах те ва и мно го људи дола зи да се 

инфор ми ше око изград ње сме штај них капа ци те та, знат
но више него што има инте ре со ва ња за град њу неке 
фабри ке. Ириг има јед ну инду стриј ску зону која се нала
зи на ула зу из прав ца Руме, а с обзи ром на то да уско ро 
кре ће изград ња брзе сао бра ћај ни це, одно сно  Фру шко
гор ског кори до ра, има мо јед ну пар це лу на којој пла ни ра
мо да пра ви мо још јед ну инду стриј ску зону, каже Тихо мир 
Сто ја ко вић.

Реч је о пар це ли повр ши не од око 30 хек та ра где се 
пла ни ра нова инду стриј ска зона, која је уда ље на око 
чети ри кило ме тра од посто је ће, али ће се насла ња ти на 
брзу сао бра ћај ни цу која ће се гра ди ти. 

 Што се тиче самих инве сти то ра, стра те ги ја раз во
ја ири шке општи не каже да је при о ри тет раз вој тури зма 
и пољо при вре де, самим тим ова кве инве сти ци је  има ју 
пред ност када је наша општи на у пита њу. Могу да кажем 
да Ириг вапи и за јед ним озбиљ ним пре ра ђи вач ким капа
ци те том, где би се од локал ног ста нов ни штва отку пљи ва
ли про из во ди који би потом били и пре ра ђи ва ни, исти че 
Тихо мир Сто ја ко вић.  С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић

ЗАВР ШЕН ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ

Изли ци ти ра но
115 хек та ра

Дру ги круг лици та ци је и 
дава ња у закуп пољо при вред
ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни је у ири шкој општи ни 
завр шен 25. фебру а ра, а реа
ли зо ван је, као и први елек
трон ски, пре ко апли ка ци је 
која се нала зи на зва нич ној 
пре зен та ци ји Упра ве за пољо
при вред но земљи ште.

Како сазна је мо од Смиљe 
Јоцић, пред сед ни це Коми си је 
за дава ње у закуп пољо при
вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни, мада се није 
оче ки ва ло,  у дру гом кру гу је 
било знат но веће инте ре со
ва ње пољо при вред ни ка него 
у првом.

Изли ци ти ра но је пре ко 90 хек
та ра и са 18 хек та ра у првом кру
гу, укуп но је у закуп узе то око 115 
хек та ра пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни.

Под се ти мо, укуп но је за закуп 
пону ђе но 340 хек та ра.

У дру гом кру гу почет не цене су 
биле ума ње не за 20 про це на та, 
али су сви који су се при ја ви ли за 

лици та ци ју пону ди ли нешто више 
цене од почет них. Све пар це ле су 
дава не у закуп на 15 и 30 годи на.

За лици та ци ју у дру гом кру гу се 
при ја ви ло десе так пољо при вред
ни ка, а они су дали пону де за 46 
пар це ла. 

Сво пре о ста ло земљи ште ће 
бити пону ђе но за лици та ци ју за 
сле де ћу годи ну, одно сно тре ћи 
круг лици та ци је неће бити орга
ни зо ван. С. Џ.

Сми ља Јоцић

У ири шкој општи ни закључ но са 7. мартом 
је вак ци ни са но нешто пре ко 2.250 гра ђа на, а 
од тог бро ја је пре ко 800 доби ло и дру гу дозу 
вак ци не, тако да су завр ши ли ком пле тан про
цес иму ни за ци је. 

– Сад се нај ви ше спро во ди ревак ци на ци
ја, по педе се так људи днев но, а вак ци ни ше 
се око 15 гра ђа на днев но. Сада се људи вак
ци ни шу углав ном вак ци ном „Астра Зене ка“, 
каже др Небој ша Ацин, дирек тор Дома здра
вља у Ири гу.

Када је реч о ревак ци на ци ји, нај ви ше је 
гра ђа на који доби ја ју дру гу дозу кине ске вак
ци не, нешто мало „Фај зер“ и „Спут ник V“ вак
ци не.

Што се тиче дола за ка паци је на та у Ковид
амбу лан ту, није при ме ће но неко зна чај ни је 
пове ћа ње, бар за сада, у одно су на прет
ход не две неде ље када се мали број људи 
јављао за пре гле де.

 – Тре нут но нам је јед но до дво је гра ђа
на који дођу на пре глед пози тив но на коро
навирус, уз два де се так пре гле да. Код оних 
који су пози тив ни на инфек ци ју ковид19, реч 
је о сред ње тешко обо ле лим, одно сно има
ју више тем пе ра ту ре и кашљу, каже др Ацин.

Пре ма инфор ма ци ја ма које смо доби ли од 
Тихо ми ра Сто ја ко ви ћа, пред сед ни ка Општи
не, тре нут но је у ири шкој општи ни актив но 15 
слу ча је ва зара зе коро навиру сом.

С. Џаку ла

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
У току вак ци на ци ја,
15 актив них слу ча је ва 
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ У ПОСЕ ТИ ШАП ЦУ

Дого во ре на боља сарад ња
Пред сед ник рум ске 

Општи не Сла ђан Ман
чић је 4. мар та био 

у посе ти гра до на чел ни ку 
Шап ца Алек сан дру Паји ћу, 
а тема раз го во ра су, поред 
инве сти ци ја, били и обли ци 
буду ће сарад ње.

Река Сава не раз два ја, 
него спа ја Руму и Шабац, 
који су пове за ни и када је 
реч о при вре ди, али и ста
нов ни штву, па је логич но 
да две ком шиј ске локал не 
само у пра ве учвр шћу ју те 
везе и раде на још бољој 
сарад њи – пору ка је са овог 
зајед нич ког састан ка. 

– Важно је да сара ђу је
мо, раз ме њу је мо иску ства, 
да зајед нич ки ради мо на 
изград њи бољег живо та сво
јих гра ђа на. Зато ме и раду је 
чиње ни ца да је, после мно го 
годи на, дошло вре ме да ми 
као сусед не општи не одр
жи мо један саста нак и раз
го ва ра мо о кључ ним тема ма 
које су бит не, пре све га за 
наше гра ђа не, рекао је Сла
ђан  Ман чић.

Он је ука зао да ће, захва
љу ју ћи вели ком држав ном 
про јек ту изград ње Фру шко
гор ског кори до ра, зна чај не 

бене фи те има ти и Рума и 
Шабац.

Фру шко гор ски кори дор, 
аутопут РумаШабац, а 
потом брзе сао бра ћај ни це 
ка Лозни ци  ће пове за ти не 
само људе, већ и при вре ду.

 – Отво ри ће се могућ ност 
за дола зак нових инве сти
ци ја и отва ра ње нових рад
них места. И ми са срем
ске и наши дома ћи ни са 
мачван ске стра не даће мо 
пун допри нос том про јек ту.  
Овај пут  ће отво ри ти мно
ге могућ но сти како нашој 

општи ни, кроз коју већ про
ла зи један аутопут, па ћемо 
бити чво ри ште важних путе
ва, тако и Шап цу да поста не 
топ дести на ци ја за при лив 
нових инве сти ци ја, додао је 
први човек рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић.

Алек сан дар Пајић, гра
до на чел ник Шап ца,  иста
као је да је рум ска општи на 
јед на од раз ви је них општи
на у Срби ји, али сигур но и 
општи на која мно ги ма може 
да послу жи као добар при
мер дово ђе ња инве сти то ра, 

што је резул то ва ло и јед ном 
од нај ма њих сто па неза по
сле но сти. 

– Сло жио бих се да ћемо 
захва љу ју ћи новом ауто
путу бити топ дести на ци ја. 
Има мо мно го тога да пону
ди мо и сигу ран сам да добра 
иску ства из Руме може мо 
да пре то чи мо у нова рад на 
места за наше сугра ђа не, 
јер жеља Шап ца је да поста
не град будућ но сти, пору чио 
је том при ли ком гра до на
чел ник Пајић.

С. Џаку ла

Алек сан дар Пајић и Сла ђан Ман чић

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Кон кур с за суфи нан си ра ње
инве сти ци ја у пче лар ство
Рас пи сан је кон курс за суфи нан

си ра ње инве сти ци ја у пче лар
ству за који могу да апли ци ра ју 

вој во ђан ски пче ла ри. По овом кон кур
су, бес по врат на сред ства се утвр ђу
ју у изно су до 50 про це на та укуп них 
при хва тљи вих тро шко ва инве сти ци је. 
Изу зе так чине она газдин ства која су 
реги стро ва на на под руч ју са оте жа ним 
усло ви ма рада у пољо при вре ди, као 
и она на који ма су носи о ци жене или 
лица мла ђа од 40 годи на. 

У овим слу ча је ви ма, бес по врат
на сред ства се утвр ђу ју у изно су од 
60 про це на та при хва тљи вих тро шко
ва инве сти ци је. Мини мал ни износ по 
јед ној при ја ви је 50.000 дина ра, без 
ПДВа, а мак си мал ни износ за набав
ку нових пче ли њих дру шта ва и опре ме 
за пче лар ство је 300.000 дина ра без 
ПДВа. У посеб ним слу ча је ви ма, које 
смо већ наве ли, тај мак си мал ни износ 

је 330.000 дина ра. Исто вре ме но, нај
ви ши износ за набав ку опре ме и уре
ђа ја за пре ра ду пче ли њих про из во да и 
набав ку опре ме и уре ђа ја за пако ва ње 
и скла ди ште ње је 200.000, одно сно 
220.000 дина ра.

Кон курс је отво рен до утро шка сред
ства, а нај ду же до 9. апри ла. 

Под но си лац при ја ве може под не ти 
јед ну при ја ву у којој се може нала зи
ти више став ки, све до мак си мал ног 
изно са. При ја ва се одно си само на 
пче ли ња дру штва и опре му наба вље
ну после 1. јану а ра ове годи не.

Услов је и да под но си лац при ја
ве мора има ти у Реги стру у тре зо ру 
упи са них нај ма ње 20, а нај ви ше 500 
кошни ца. Бес по врат на сред ства се 
испла ћу ју после реа ли за ци је инве сти
ци је.

 – О потреб ној доку мен та ци ји, као и о 
свим додат ним пода ци ма  веза ним за 
овај кон курс, заин те ре со ва ни се могу 
инфор ми са ти у нашој Пољо при вред
ној струч ној слу жби, а код нас могу 
под не ти и при ја ве за кон курс, исти че 
Мир ко Билић, саве то да вац за сто чар
ство у ПСС Рума. С. Џ.

Мир ко Билић
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ЈП „ВОДО ВОД“ РУМА

Нови резер во ар
за пит ку воду

На про сто ру изво ри шта 
Бор ко вац, који се нала
зи код Јав ног пред у зе ћа 

„Водо вод“ окон ча ни су радо ви 
на изград њи резер во а ра за 
скла ди ште ње пит ке воде, чији 
је капа ци тет 570 куб них мета
ра, тако да се на овој лока ци ји 
сада нала зи укуп но пет резер
во а ра.

Под се ти мо, како би се 
побољ ша ло водо снаб де ва ње 
гра ђа на, посеб но у лет њем 
пери о ду када је потро шња и 
нај ве ћа, у мар ту про шле годи
не је доне та одлу ка изград
њи овог резер во а ра, петог по 
реду. Ови радо ви су финан си
ра ни доби је ним сред стви ма на 
кон кур су Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство, као и 
делом, локал не само у пра ве.

Пред сед ник рум ске Општи
не Сла ђан Ман чић и начел
ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић, посе ти ли су 1. 
мар та ЈП „Водо вод“ где су са 
новим дирек то ром Мила ном 
Карај ли ћем раз го ва ра ли о зна
ча ју новог резер во а ра за водо
снаб де ва ње, али и посло ва њу 
и пла но ви ма овог пред у зе ћа, 
чији је осни вач рум ска општи
на.

Са овим новим резер во а
ром „Водо вод“ има капа ци тет 
од пре ко 3.300 куб них мета ра 
за скла ди ште ње воде, тако 
да сада посто ји могућ ност 
снаб де ва ња гра ђа на у дужем 
вре мен ском пери о ду, ако би 
дошло до одре ђе них про бле
ма, што даје сигур ност у водо
снаб де ва њу. 

Ово је зајед нич ко ула га ње 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство и локал не само у
пра ве, Покра јин ски секре та ри
јат је обез бе дио нешто пре ко 
9,3 мили о на дина ра, а локал
на само у пра ва око шест мили
о на дина ра.

 – Резер во ар је завр шен, 
тре нут но се ради супер хло
ри са ње и дез ин фек ци ја и по 
окон ча њу тог посла ће поче ти 
да се пуни водом. У момен
ти ма када дође до пре стан
ка снаб де ва ња,  кори сти ће
мо  воду из ових резер во а ра, 
рекао је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао и да ЈП „Водо
вод“ има новог и мла дог 
дирек то ра који посте пе но 
ула зи у реша ва ње одре ђе них 
про бле ма тог пред у зе ћа. 

 Надам се да ће успе ти да 
оства ри циљ који нам је сви
ма зајед нич ки, а то је да доста 
водо вод не мре же обно ви мо, 
да омо гу ћи мо да сви гра ђа ни 
наше општи не има ју здра ву 
и пит ку воду, а да неста ши ца 
буде што мање. Има мо одре
ђе не наја ве из ири шке општи
не, коју тако ђе снаб де ва мо 
водом, да они желе да фор ми
ра ју сво је ново пред у зе ће са 
водо снаб де ва ње. Мислим да 
бисмо на тај начин рас те ре ти
ли део пред у зе ћа који је заду
жен за то снаб де ва ње и могли 
бисмо да се више посве ти мо 
ула га њу на тери то ри ји наше 
општи не. Да дело ве мре же, 
где је то нео п ход но, заме ни
мо и на тај начин обез бе ди мо 
нашим гра ђа ни ма здра ву и 

пит ку воду, иста као је Сла ђан 
Ман чић.

Дирек тор ЈП „Водо вод“ 
Милан Карај лић је рекао  да 
ће се, захва љу ју ћи  овом 
резер во а ру, олак ша ти функ
ци о ни са ње самог пред у зе ћа, 
тако да ће гра ђа ни и у лет
њим месе ци ма,  када је потро
шња већа, има ти несме та но 
водо снаб де ва ње. Про бле ми 
нису толи ко веза ни за рум
ску општи ну коли ко за ири
шку, одно сно за Врд ник, али 
пушта њем у рад овог резер во
а ра ти про бле ми би тре ба ло 
да се сма ње. 

 Тежи мо да уна пре ди мо 
посло ва ње пред у зе ћа, да ту 
испра ви мо гре шке, а онда 
ћемо се бави ти и про бле мом 
напла те од гра ђа на. Нажа
лост, има оних у мањем бро
ју, који не пла ћа ју рачу не. 
Али, прво ћемо да види мо 
где пра ви мо веће тро шко
ве него што тре ба и мисли мо 
да ће посло ва ње ићи у циљу 
раци о на ли за ци је и пове ћа ња 
ефи ка сно сти. Захва лио бих 
се општин ском руко вод ству, 
јер су реши ли два про бле
ма исто вре ме но. Помо гли су 
соци јал но угро же ним људи ма, 
а и нама да напла ти мо спор на 
дуго ва ња и самим тим да нам 
олак ша ју посло ва ње, рекао 
је дирек тор Милан Карај лић, 
комен та ри шу ћи одлу ку локал
не само у пра ве да испла ти 
дуго ва ња соци јал но угро же
них поро ди ца пре ма „Водо во
ду“, за шта је опре де ље но пет 
мили о на дина ра.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић, Милан Карај лић и Душан Љуби шић

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА 
ЗЕМЉИШТА

Изли ци ти ра но 
350 хек та ра

Први круг дава ња у закуп 
пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни на тери то
ри ји рум ске општи не одр жан 
је 25. фебру а ра. У првом кру
гу је пону ђе но 695,38 хек та ра 
пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни, а изли ци ти
ра но је укуп но 350 хек та ра.

Како сазна је мо од Сање 
Мар ко вић, савет ни це за 
посло ве пољо при вре де у 
Оде ље њу за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду, у 
првом кру гу нај ви ша изли ци
ти ра на цена је постиг ну та у 
Сте ја нов ци ма  и изно си 
70.100 дина ра по хек та ру.  

И у дру гим ката стар ским 
општи на ма је постиг ну та 
знат но виша цена од почет не, 
које су изно си ле већ од 
19.000 дина ра, а дава но је 
земљи ште у закуп по цена ма 
од 42.000 до 60.000 дина ра.

Нај ви ше је пољо при вред
ног земљи шта изли ци ти ра но 
у Никин ци ма, чак 163 хек та
ра.

Иако је лици та ци ја први пут 
реа ли зо ва на елек трон ски, 
Сања Мар ко вић каже да није 
било већих про бле ма и да су 
се сви заин те ре со ва ни добро 
сна шли. 

У лици та ци ји је уче ство ва
ло 19 про из во ђа ча, а они су 
изли ци ти ра ли 51 јав но над
ме та ње. За раз ли ку од прет
ход не две годи не, ове годи не 
је сво земљи ште дато у закуп 
на годи ну дана.

Сада пред сто ји закљу че ње 
уго во ра, а потом ће се зна ти 
да ли ће бити дру гог кру га 
лици та ци је, који тре ба да 
одо бри над ле жно Мини стар
ство за пољо при вре ду.

Вак ци ни са но 
5.502 лица

Закључ но са 7. мар том, у 
рум ској општи ни су укуп но 
вак ци ни са на 5.502 гра ђа ни
на, док је њих 3.111 и ревак
ци ни са но.

Како сазна је мо од др Татја
не Вино кић, коор ди на тор ке за 
вак ци на ци ју у Дому здра вља 
Рума, 7. марта није било вак
ци ни са ња нити ревак ци ни са
ња гра ђа на, док су 8. и 9. 
мар та сво је прве вак ци не 
доби ли они гра ђа ни који су се 
опре де ли ли за кине ску „Сино
фарм“ вак ци ну, као и „Астра 
Зене ку“.

С. Џ.



10 10. MART 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Ката лог као знак успе шне 
дуго го ди шње сарад ње
Кра јем про шле годи не, 

на изло жби у холу Кул
тур ног цен тра у Пећин

ци ма, сли ка ру Дра го љу бу 
Трин ди ћу из Кар лов чи ћа 
пред сед ник Општи не Пећин
ци Сини ша Ђокић уру чио је 
при зна ње за осво је но прво 
место на 21. Смо три ликов
них умет ни ка ама те ра Вој
во ди не у Бач кој Палан ци. 
Ката лог са Покра јин ске смо
тре, уру чио је Дра го љу бу 
Трин ди ћу дирек тор КЦ Јован 
Девр ња, који је том при ли
ком нагла сио зна чај дуго го
ди шње успе шне сарад ње 
изме ђу умет ни ка и уста но ве 
кул ту ре на чијем је челу и 
наја вио при пре му спе ци јал
ног ката ло га Трин ди ће вих 
дела који ће на један посе
бан начин иста ћи његов 
умет нич ки опус.

Ката лог Трин ди ће вих 
дела носи назив „То сва ко од 
нас може бити”, упра во по 
побед нич кој сли ци са Покра
јин ске смо тре, а дирек тор 
Девр ња је том при ли ком 
иста као зна чај раз во ја кул
ту ре у свим њеним сег мен
ти ма у локал ној зајед ни ци.

– Овом при ли ком желим 
посеб но да ука жем на ликов
но ства ра ла штво, по чему 
смо про шле годи не били 
пре по зна тљи ви не само у 
општи ни Пећин ци, већ и 
у Сре му, Вој во ди ни али и 
широм све та. Нарав но, томе 
је нај ви ше заслу жан наш 
сли кар Дра го љуб Трин дић 

коме жели мо на овај начин 
да се захва ли мо за све што 
је учи нио за нашу општи ну и 
Кул тур ни цен тар Пећин ци, 
изја вио је Девр ња, и додао 
да ката лог пред ста вља само 
један мали део Трин ди ће ве 
бли ста ве кари је ре.

Сам чин уру че ња ката ло
га, као и интер вју са умет ни
ком поста вљен је на зва нич
ном Јутјуб кана лу Кул тур ног 
цен тра Пећин ци. О раз вој
ном путу умет ни ка, њего вим 
поче ци ма, про це су ства ра
ња умет нич ког дела, ода
би ру моти ва, о раз ли чи тим 
циклу си ма и тех ни ка ма, као 
и како архе о ло ги ја ути че на 
његов ликов ни опус са умет
ни ком је раз го ва ра ла Бра ни
сла ва Три фу но вић сарад ник 
пећи нач ког КЦ.

Дра го љуб Трин дић се увек 
радо ода зи ва сва ком пози ву 
Кул тур ног цен тра, јер, како 
каже, сма тра да сва ки умет
ник тре ба да се так ми чи и 
изла же сво ја дела.

– Так ми че ње даје при ли ку 
да ваш рад буде аде кват но 
оце њен и награ ђен. Сва ки 
умет ник тре ба да изло жи 
свој рад, тре ба да га ста ви 
на увид ликов ној кри ти ци 
и тек тада може оче ки ва ти 
успех, јер сва ко так ми че
ње може уна пре ди ти ваш 
рад и могу вас дове сти до 
неког вели ког циља. Сада 
ми пред сто је нова дела 
за буду ћа так ми че ња и 
сасвим сигур но ћу уче ство
ва ти на свим так ми че њи ма 
где будем позван, рекао је 
Трин дић и додао да ће део 

њего вог рада и у будућ но сти 
бити везан за Кул тур ни цен
тар Пећин ци.

Дра го љуб Трин дић већ 
годи на ма пред ста вља 
општи ну Пећин ци на зон
ским и покра јин ским смо
тра ма ликов них ства ра ла ца 
Сре ма и Вој во ди не, носи
лац је број них награ да, међу 
који ма је и про шло го ди шње 
осво је но прво место на 
Покра јин ској смо три са сли
ком „То може бити сва ко од 
нас”. На међу на род ној сце ни 
поја вио се 2013. годи не прво 
у Бер га му у Ита ли ји, исте 
годи не и у Лос Анђе ле су у 
САД. Кра јем про шле годи
не по дру ги пут изло жио је 
сво је сли ке на међу на род ној 
изло жби у њујор шкој Арти ос 
гале ри ји.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Дава о ци крви при о ри тет за вак ци на ци ју
У фор му ла ру за при ја ву 

за вак ци на ци ју на пор та лу 
еУпра ва дода та је још јед на 
рубри ка – Да ли сте добро
вољ ни дава лац крви? Како 
нам је рекла Гор да на Коње вић, 
секре тар Црве ног крста Пећин
ци, добро вољ ни дава о ци ће 
има ти при о ри тет при вак ци на
ци ји, али је нео п ход но да при
ли ком дола ска на вак ци на ци ју 
у зака за ном тер ми ну поне су 
доказ да су добро вољ ни дава
о ци крви.

– Како су нас оба ве сти и ли 
из Заво да за тран сфу зи ју крви 
Вој во ди не, са који ма има мо 
одлич ну сарад њу у орга ни зо ва

њу акци ја добро вољ ног дава
ња крви у пећи нач кој општи
ни, добро вољ ни дава о ци крви 
ста вље ни су као при о ри тет на 
гру па за вак ци на ци ју про тив 
ковид19 инфек ци је. Као доказ 
може послу жи ти књи жи ца 
добро вољ них дава ла ца коју 
су доби ли од Заво да или било 
које дру ге тран сфу зиј ске уста
но ве. У слу ча ју да не посе ду ју 
доказ, могу да дођу у про сто
ри је Црве ног крста Пећин ци 
у Ули ци Јове Негу ше ви ћа 4, 
сва ког рад ног дана од 8.00 до 
15.00 часо ва и да доби ју потвр
ду да су добро вољ ни дава о ци 
крви, рекла је Коње вић.

Изложба у Културном центру
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Дан розе маји ца – Стоп наси љу
Ово го ди шњи Међу на род ни дан 

бор бе про тив вршњач ког наси
ља под нази вом „Дан розе 

маји ца“ обе ле жи ли су уче ни ци основ
них шко ла у Пећин ци ма и Купи но ву 
број ним актив но сти ма.

У пећи нач кој шко ли „Сло бо дан 
Бајић Паја“, деца су зајед но са сво јим 
учи те љи ца ма, уз помоћ педа го га 
Мари је Мале ше вић, дефек то ло га 
Јеле не Радо са вље вић и настав ни це 
ликов не кул ту ре Весне Луко вић 
Мари чић на розе бало ни ма и хамер
папи ру писа ли пору ке о при ја тељ
ству, толе ран ци ји, међу соб ном 
пошто ва њу и ува жа ва њу раз ли чи то
сти. Тако ђе, у знак подр шке осо ба ма 
које су пре тр пе ле наси ље, уче ни ци су 
обу кли розе маји це и носи ли нат пи се 
на дла ну „Стоп наси љу“. Кроз игру, 
пећи нач ки основ ци пока за ли су сво ја 
опхо ђе ња пре ма дру ги ма и подр жа
ва ли вршња ке у бор би про тив 
вршњач ког наси ља, осна жи ва ли 
нена сил ну кому ни ка ци ју и нена сил но 
реша ва ње кон фли ка та. Током ових 
актив но сти, посе ти ли су и вршња ке 
који поха ђа ју издво је но оде ље ње 

ШОСО ,,Антон Ска ла“ из Ста ре Пазо
ве, као и кори сни ке Днев ног борав ка 
за децу и мла де са смет ња ма у Субо
ти шту.

„Дан розе маји ца“ обе ле жи ли су и 
уче ни ци ОШ „Душан Вука со вић Дио
ген“ у Купи но ву. У орга ни за ци ји Ђач
ког пар ла мен та и Ђач ког кре а тив ног 
клу ба уз помоћ коор ди на то ра ових 
тимо ва настав ни це Јеле не Кова че

вић, уче ни ци виших раз ре да купин
ске шко ле орга ни зо ва ли су мале 
ради о ни це током којих су испи си ва ли 
пору ке о толе ран ци ји на папир ним 
розе маји ца ма, које су изло жи ли у 
холу шко ле. Уче ни ци су, тако ђе, носи
ли неки комад оде ће у розе боји како 
би и на тај начин подр жа ли Дан бор
бе про тив вршњач ког наси ља – „Дан 
розе маји ца“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ УЧА“ ШИМА НОВ ЦИ

Обе ле жен Међу на род ни дан
дивљих врста
Уче ни ци нижих раз ре да 

Основ не шко ле 
„Душан Јер ко вић Уча” 

Шима нов ци, обе ле жи ли су 
про те кле неде ље Међу на
род ни дан дивљих врста 
(World Wil dli fe Day), а тема 
је била „Шуме и егзи стен ци
ја: пру жа ње помо ћи људи ма 
и пла не ти“. Како нам је 
рекла Мила на Паде жа нин, 
помоћ ни ца дирек то ра ове 
обра зов не уста но ве, дан је 
про те као у упо зна ва њу са 
про бле ми ма са који ма се 
све врсте суо ча ва ју, било да 
су биљ не или живо тињ ске, 
а чији узроч ник је човек и 
њего ве актив но сти.

– Циљ нам је био поди за
ње све сти о прет ња ма по 
опста нку биљ ног и живо
тињ ског све та као што је 
губи так при род ног ста ни
шта, пожа ри, кли мат ске 
про ме не, иле гал не трго ви не 
и пре ко мер ни лов који дово
де до тога да су мно ге 
дивље врсте угро же не, а 
неке су, нажа лост, пот пу но 
истре бље не. Уче ни ци су се 
путем разних актив но сти 
бави ли истра жи ва њем, 
изра ђи ва њем пре зен та ци ја, 

паноа, маски живо ти ња, а 
врху нац све га тога био је 
маскем бал са пору ка ма које 
су упу ти ли сви ма нама у 
име дивљих живо ти ња, јер и 
у њихо во име тре ба да се 
гово ри. Поред тога, уче ни ци 
од првог до осмог раз ре да 
уче ству ју у више днев ном 
онли не кви зу Дан дивљих 
врста, а у поне де љак ћемо 

орга ни зо ва ти и доде лу 
дипло ма и при год них награ
да за нај у спе шни је, јер 
жели мо да их награ ди мо за 
њихов труд и да их моти ви
ше мо да наста ве да пра те 
про ме не у биљ ном и живо
тињ ском све ту, али и да, по 
том пита њу, буду актив ни у 
локал ној зајед ни ци” – рекла 
је Паде жа нин.

Про те кле 
неде ље
33 нова
слу ча ја зара зе

Током про те клог викен да, у 
општи ни Пећин ци забе ле же но 
је осам нових слу ча је ва инфек
ци је виру сом коро не, док је 
током целе про те кле неде ље 
потвр ђе но укуп но 33 нова слу
ча ја зара зе. У Ковидамбу лан
ти пећи нач ког Дома здра вља у 
субо ту, 6. мар та и неде љу, 7. 
мар та оба вљен је 41 пре глед 
паци је на та са респи ра тор ним 
инфек ци ја ма, а на коро на 
вирус је тести ра но 15 паци је
на та.

Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци упо зо ра ва 
да је у про те кле две неде ље 
на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не пове ћан број ново за
ра же них као и уку пан број 
актив них слу ча је ва инфек ци је, 
којих је кра јем про шле неде ље 
било 58. Из Шта ба апе лу ју на 
гра ђа не да пошту ју све мере 
зашти те од шире ња зара зе, 
као и да иско ри сте могућ ност 
да се при ја ве за вак ци на ци ју, 
јер само пошто ва њем мера и 
иму ни за ци јом ста нов ни штва 
може се зау ста ви ти тренд 
пора ста бро ја зара же них. 

Од почет ка вак ци на ци је, 
1862 гра ђа на пећи нач ке 
општи не је при ми ло вак ци ну, а 
до сада је 1134 гра ђа на при ми
ло и ревак ци ну.
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Пше ни ца трпи због вели ких
тем пе ра тур них раз ли ка
Због жал би пољо при вред

них про из во ђа ча из пећи
нач ке општи не да су при

ме ти ли суше ње листо ва на 
пше ни ци, на терен су иза шли 
струч ни савет ни ци из митро
вач ке Пољо при вред не струч
не слу жбе, зајед но са пред
став ни ци ма Удру же ња пољо
при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци и пећи нач ке 
Аген ци је за раз вој.

По речи ма Зора на Мар ти но
ви ћа, струч ног савет ни ка ПСС 
Срем ска Митро ви ца, оште ће
ња на пше ни ци су нај ве ро ват
ни је после ди ца вре мен ских 
при ли ка.

– Има ли смо суву и рела тив
но топлу јесен, и суву и рела
тив но топлу зиму, а сада има
мо вео ма топле дане са висо
ким днев ним тем пе ра ту ра ма, 
а са ниским нега тив ним јутар
њим тем пе ра ту ра ма. Због 
висо ких днев них тем пе ра ту ра 
физи о ло шки про це си се 
несме та но одви ја ју и пше ни ца 
је пуна биљ ног сока, није при
пре мље на за зиму, те због 
јутар њег мра за дола зи до 
оште ће ња на биљ ка ма. Оште
ће ња су углав ном на гор њим 

дело ви ма листа, док смо на 
јед ној пар це ли виде ли да је 
стра дао већи део биљ ке, 
рекао је Мар ти но вић и додао 
да оче ку је да се пше ни ца у 90 
посто слу ча је ва опо ра ви, 
посеб но уко ли ко у наред них 
неко ли ко дана буде обил ни јих 
пада ви на, које су јој нео п ход
не.

Један од про бле ма у сезо ни 
са недо вољ но пада ви на пред
ста вља и реду ко ва на обра да у 

при пре ми земљи шта за сетву 
пше ни це, коју један део срем
ских пољо при вред ни ка прак
ти ку је.

– У при пре ми земљи шта 
један део про из во ђа ча кори
сти тањи ра че које, уко ли ко су 
лаке, обра ђу ју пли так повр
шин ски слој земљи шта до 
дуби не у про се ку од седам до 
десет цен ти ме та ра. У сезо ни 
када нема довољ но пада ви на, 
дога ђа се да хер би ци ди који 

су кори шће ни у прет ход ној 
сетве ној кул ту ри, посеб но ако 
су при ме њи ва ни у мак си мал
ним доза ма, оста ну у повр
шин ском сло ју земљи шта и 
дово де до оште ће ња на пше
ни ци, обја шња ва Мар ти но вић.

Чак и ова ква пше ни ца, како 
је рекао, може да се опо ра ви 
уко ли ко у наред ном пери о ду 
буде довољ но пада ви на, али 
ту се наста ла оште ће ња могу 
одра зи ти на при нос. 

„Дио ге но ви“ уче ни ци део
међу на род ног тести ра ња
Основ на шко ла „Душан Вука со вић 

Дио ген“ у Купи но ву иза бра на је 
као јед на од 170 шко ла у Репу бли

ци Срби ји које ће уче ство ва ти у међу на
род ном тести ра њу PIRLS 2021 (Pro gress 
in Inter na ti o nal Rea ding Lite racy Study). 
Ово истра жи ва ње орга ни зу је Међу на
род на асо ци ја ци ја за ева лу а ци ју обра
зов них постиг ну ћа – IEA из Холан ди је, 
неза ви сна међу на род на орга ни за ци ја 
која оку пља наци о нал не истра жи вач ке 
инсти ту ци је. Носи лац овог истра жи ва ња 

у Репу бли ци Срби ји је Завод за вред но
ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та
ња, а пот пи сник спро во ђе ња сту ди је је 
Мини стар ство про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја.

Како нам је рекла Мили ца Тео до ро вић, 
педа гог купин ске шко ле и коор ди на тор 
за тести ра ње, PIRLS мери међу на род не 
трен до ве раз во ја чита лач ке писме но сти 
уче ни ка четвр тих раз ре да (узра ста 10 
годи на) и пру жа земља ма уче сни ца ма у 
истра жи ва њу једин стве ну при ли ку да 

при ку пе међу на род но упо ре ди ве подат
ке о чита лач ким ком пе тен ци ја ма уче ни ка 
у том узра сту.

– Поред тога, обез бе ди ће и подат ке о 
под сти ца њу чита ња у шко ли и код куће, 
као и инфор ма ци је о наста ви у шко ла ма. 
Тести ра ње је у фор ми папиролов ка по 
утвр ђе ним про це ду ра ма и пла ни ра но је 
за је за 16. март ове годи не. За тести ра
ње су иза бра ни уче ни ци 4/1, оде ље ња 
из матич не шко ле у Купи но ву, чија је учи
те љи ца Ире на Баја ло вић. Вели ка нам је 
част и задо вољ ство да уче ству је мо на 
јед ном ова ко важном про јек ту и истра жи
ва њу на међу на род ном нивоу. Веру је мо 
да ће наши уче ни ци дати изу зе тан 
допри нос и пока за ти висок ниво зна ња и 
ком пе тен ци ја, рекла је Тео до ро вић, и 
дода ла да је обу ка школ ских коор ди на
то ра орга ни зо ва на кра јем окто бра про
шле годи не, а да је обу ка адми ни стра то
ра теста орга ни зо ва на 18. фебру а ра ове 
годи не на којој је уче ство ва ла Ната ша 
Нин чић, пси хо лог купин ске шко ле.

PIRLS је међу на род но истра жи ва ње 
које се реа ли зу је у вели ком бро ју зема
ља широм све та. Спро во ди се у пето го
ди шњим циклу си ма. У овом циклу су уче
ству је више од 60 зема ља све та, а међу 
њима, по први пут и Репу бли ка Срби ја.

Пшеница оштећена због голомразице

Успех купинске школе
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Струч но уса вр ша ва ње за пру жа о це 
услу га соци јал не зашти те

У општи ни Пећин ци је одр жа на 
тро днев на еду ка ци ја у окви ру 
про гра ма интен зив ног трет ма

на деце са више стру ким смет ња ма у 
пона ша њу, емо ци о нал ном и соци јал
ном раз во ју и функ ци о ни са њу  ПИТ. 
Еду ка ци ју су води ли пред став ни
ци Репу блич ког заво да за соци јал ну 
зашти ту за раз ли чи те пру жа о це услу
га соци јал не зашти те из Пећи на ца, 
Руме и Срем ске Митро ви це  од Цен
тра за соци јал ни рад, пре ко днев них 
бора ва ка до шко ла за децу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју.

Један од пре да ва ча била је и спе
ци јал ни педа гог из Репу блич ког заво
да за соци јал ну зашти ту и аутор про
гра ма Интен зив ног трет ма на Нада 
Шарац, пре ма чијим речи ма је циљ 
еду ка ци је струч но уса вр ша ва ње, 
одно сно уна пре ђе ње струч них ком пе
тен ци ја пола зни ка обу ке. 

– Про блем у пона ша њу, одно сно 
раз ли чи те абе ра ци је у пона ша њу 
деце и мла дих је врло уче ста ла поја
ва. Она је при сут на у свим сре ди на
ма, под јед на ко у вели ким гра до ви ма 
и мањим сре ди на ма, при сут на је у 
школ ским сре ди на ма, код раз ли чи тих 
пру жа о ца услу га соци јал не зашти те, 
и потреб но је да као дру штво има мо 
одре ђе ни одго вор на такво пона ша
ње. У том сми слу, тре ба да раз ви ја мо 
про гра ме који спре ча ва ју еска ла ци
ју про бле ма у пона ша њу, да нуди мо 
деци и мла ди ма одре ђе не про гра ме 
који раз ви ја ју про со ци јал но пона ша
ње, изја ви ла је Шарац. 

Бра ни сла ва Мак си мо вић Ћускић, 
дипло ми ра ни соци јал ни рад ник, 
води тељ слу ча ја и супер ви зор у Цен
тру за соци јал ни рад у Пећин ци ма, 

сма тра да ће ова ква врста еду ка ци је 
пру жи ти њој и њеним коле га ма праг
ма тич на зна ња из обла сти соци јал
не зашти те која се могу при ме ни ти у 
прак си.

– Сма тра мо да ће нам овај про грам 
дати кон крет не смер ни це у посту па
њу када ради мо са овом осе тљи вом 
кате го ри јом. Наш Цен тар ради и са 
мало лет ни ци ма, не само са одра
слим лици ма, који мани фе сту ју раз не 

поре ме ћа је у пона ша њу, те је потреб
но да уна пре ди мо сво је ком пе тен ци је. 
Путем ова квих обу ка биће мо у при ли
ци да се уса вр ши мо, али и да нау чи
мо како и на који начин да помог не мо 
мла ди ма да реше неке сво је про бле
ме. Тако ђе, ово је при ли ка да се пове
же мо са дру гим уста но ва ма пру жа о
ци ма услу га соци јал не зашти те и да 
раз ме ни мо иску ства, рекла је Ћускић.

Пре да ва њу је при су ство ва ла и 
дирек тор ка пећи нач ке основ не шко ле 
Мили ја на Срдић, као члан рад не гру
пе за изра ду, реа ли за ци ју и пра ће ње 
Пла на за успо ста вља ње и уна пре ђе
ње услу ге соци јал не зашти те. 

– Јед на од актив но сти у окви ру про
јек та Услу ге соци јал не зашти те за 
осе тљи ве гру пе у који је укљу че на и 
општи на Пећин ци је уво ђе ње услу ге 
Саве то ва ли шта за мла де, које пре 
све га има за циљ да помог не мла ди
ма у пре ва зи ла же њу кри зних живот
них ситу а ци ја, али и успо ста вља ње 
функ ци о нал них поро дич них одно са и 
побољ ша ње ква ли те та живо та мла
дих, каза ла је Срдић и дода ла да ће 
ово пре да ва ње има ти доста ефе ка та 
како на сва ко днев ни рад струч ња ка у 
пећи нач ком Цен тру, Днев ном борав
ку и основ ној шко ли, тако и на рад 
струч ња ка у окви ру Саве то ва ли шта.

Про је кат Услу ге соци јал не зашти те 
за осе тљи ве гру пе реа ли зу ју Мини
стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња и Немач
ка аген ци ја за међу на род ну сарад њу 
(ГИЗ), а општи на Пећин ци је јед на од 
15 пилот општи на у Срби ји пот пи сни
ца Спо ра зу ма о сарад њи, које доби ја
ју екс перт ску подр шку за уна пре ђе ње 
услу га соци јал не зашти те.

Сма тра мо да ће нам овај 
про грам дати кон крет не 
смер ни це у посту па њу 

када ради мо са овом осе-
тљи вом кате го ри јом. Наш 

Цен тар ради и са мало-
лет ни ци ма, не само са 
одра слим лици ма, који 

мани фе сту ју раз не поре-
ме ћа је у пона ша њу, те је 
потреб но да уна пре ди мо 

сво је ком пе тен ци је. Путем 
ова квих обу ка биће мо у 

при ли ци да се уса вр ши мо, 
али и да нау чи мо како и на 
који начин да помог не мо 
мла ди ма, каже Бра ни сла-
ва Мак си мо вић Ћускић, 

соци јал ни рад ник
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КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КО ДРУ ШТВО „БРИ ЛЕ“

Стуб кул тур ног живо та у Бео чи ну

У вре ме када кул тур ни живот 
у малим мести ма ско ро и не 
посто ји, Кул тур ноумет нич ко 

дру штво „Сте ван Петро вић Бри ле“ већ 
пре ко седам деце ни ја дока зу је упра во 
супрот но. Бео чин са око 16.000 ста
нов ни ка може се, сва ка ко, похва ли
ти бога тим кул тур ним садр жа јем, до 
душе, епи де ми ја је кул ту ру ста ви ла 
тре нут но на „пау зу“ на целој пла не ти, 
па тако и у општи ни Бео чин. 

Секу ла Петро вић, пред сед ник Управ
ног одбо ра и дуго го ди шњи секре тар 
КУДа „Бри ле“, каже да је то удру же ње 
пре ма незва нич ним пода ци ма наста ло 
неду го  по осло бо ђе њу Бео чи на, 16. 
окто бра 1944. годи не. Тада су се поче
ли изво ди ти кул тур ноумет нич ки про
гра ми у сла ву побе де и сло бо де.  Tих 
окто бар ских дана 1944. годи не заче ло 
се нешто што већ тра је 77 годи на.

‒ Дру штво се осно ва ло под име ном 
Рад нич ко кул тур ноумет нич ко дру штво 
„Сте ван Петро вић Бри ле“. Име је доби
ло по народ ном херо ју Сте ва ну Петро
ви ћу Бри лу, који је поги нуо 9. маја 1943. 
годи не у непо сред ној бли зи ни Бео чи на. 
С обзи ром на то да је у Сте ја нов ци ма, 
Бри ле то вом род ном месту, осно ван 
КУД са њего вим име ном, ми у Бео чи ну 
смо у јед ном пери о ду име КУД скра ти
ли на само  јед ну реч – „Бри ле“. Поред 
име на Дру штва ми у „Бри ле ту“, у знак 
сећа ња на тог народ ног херо ја, 9. мај 
обе ле жа ва мо и као дан Дру штва, каже 
Секу ла Петро вић.

Он дода је да у КУДу често воле да 
кажу да су чла но ви упра во сви Бео
чин ци, јер све што се ради у том удру
же њу, ради се на радост гра ђа на Бео
чи на. 

– Они то осе ћа ју и ми осе ћа мо њихо

ву љубав и подр шку. Оних актив них 
од  седам до 77 годи на има око 120 
чла но ва. Нај број ни ја сек ци ја је Фол
клор ни ансамбл, који поред при прем
ног и изво ђач ког саста ва, има и вете
ра не. Чла но ви Дру штва орга ни зо ва ни 
су кроз чети ри сек ци је: Фол клор ни 
ансамбл, Ама тер ско позо ри ште, Там
бу ра шки орке стар и Књи жев ни клуб. 
Било је пери о да када је у окви ру Дру
штва, и то са мно го успе ха и дуги низ 
годи на, радио Хор, а јед но кра ће вре
ме и Шко ла гита ре и Ликов на сек ци ја. 
Што се тиче про сто ри ја, на сву сре ћу 
има мо их. У томе смо има ли вели ко 
раз у ме ва ње Oпш тине Бео чин и Кул
тур ног цен тра општи не Бео чин, који су 
нам усту пи ли на кори шће ње про стор 
атом ског скло ни шта  у скло пу Дома 
кул ту ре. За наше актив но сти, то је 
сасвим задо во ља ва ју ћи про стор, каже 
наш саго вор ник.

 У току свог посто ја ња КУД „Бри ле“ 
се може похва ли ти успе си ма на раз ли
чи тим так ми че њи ма.

‒ Има мо мно го успе ха  на број ним 
так ми че њи ма зон ског, покра јин ског  и 
репу блич ког карак те ра. А било их је 
мно го и беле жи ли су их и фол ко ра ши, 
и глум ци, и там бу ра ши. Оно што ће 
сва ка ко оста ти забе ле же но у ана ли
ма Дру штва је наступ Мешо ви тог хора 
КУДа „Бри ле“ у опе ри  „Аида“ у Сава 
цен тру 1982. годи не, исти че Секу ла 
Петро вић.

Удру же ње функ ци о ни ше уз подр шку 
локал не само у пра ве и при вред ни ка 
општи не Бео чин.

‒Како се вре ме на мења ју и све смо 
више у неми ло срд ном при вред нмим 
окол но сти ма, тако је и мецен ства у кул
ту ри све мање.  Наш глав ни дона тор 

У окви ру свог рада, КУД „Бри ле“ се 
бави изда вач ком делат но шћу, што је 
сва ка ко одлич на афир ма ци ја локал
них књи жев ни ка. До сада је издат 
роман Сав ке Козић „Корак даље“ 
(2019), Збор ник радо ва Књи жев ног 
клу ба КУД „Бри ле“, „Раши ре не руке“ 
(2019) и роман Тихо ми ра Аксен ти је
ви ћа  „Хобот ни ца“ (2020).

Афир ма ци ја
бео чин ских
књи жев ни ка

Фол клор ни ансамбл

Секу ла Петро вић
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била је „Бео чин ска фабри ка цемен та“. 
Њеном при ва ти за ци јом то дона тор ство 
поста ло је сим бо лич но и повре ме но. 
Послед њих седамосам годи на мора
ли смо при бе ћи и само фи нан си ра њу 
путем  чла на ри на.  Вели ку помоћ у 
финан сиј ском и сва ком дру гом сми слу 
пру жа нам општи на Бео чин. Без подр
шке локал не само у пра ве Дру штво би 
било на иви ци егзи стен ци је. На сре ћу 
поред општи не има у при вре ди и сек
то ру услу га и „Бри ле то вих“ фано ва који 
подр жа ва ју сва ку нашу акци ју и увек су 
спрем ни да помог ну. На томе им се 
захва љу је мо, каже Секу ла Петро вић.

Нашег саго вор ни ка само упи та ли и 
о томе коли ко је у добу модер них тех
но ло ги ја тешко при во ле ти мла де да 
поста ну чла но ви јед ног кул тур ноумет
нич ког удру же ња као што је „Бир ле“.

– Бео чин је познат као место где спорт 
цару је. Вели ки број спорт ских клу бо ва 
„уси са“ већи ну девој чи ца и деча ка. Са 
дру ге стра не „Бри ле“ је Дру штво које 
тра је. Рет ке су поро ди це у Бео чи ну које 
у неком вре ме ну нису има ле неко га ко 
је био члан „Бри ле та“. Гово ре ћи на јед
ном Годи шњем кон цер ту Дру штва упо
ре дио сам то са позна том рече ни цом 
из фил ма „Вал тер бра ни Сара је во“, 
када је немач ки офи цир на пита ње „Ко 
је Вал тер“, пока зао руком на цео град.  
Тако бисмо сло бод но могли дати одго
вор и на пита ње „Ко је „Бри ле“?“, пока
зу ју ћи на цео Бео чин. Наш основ ни 
про блем није како при ву ћи мла де, већ 
како их задр жа ти. Одла ском у сред ње 
шко ле, углав ном у Нови Сад, мла ди, 
због путо ва ња и попо днев них сме на, 
има ју све мање сло бод ног вре ме на за 
кул тур не актив но сти и у већи ни слу ча
је ва ту пре ста је и члан ство у Дру штву, 
обја шња ва Секу ла Петро вић.

Он дода је да се чла но ви КУДа „Бри
ле“ поно се  нај ви ше  годи на ма тра
ја ња, одно сно посто ја њем дугим 77 
годи на. 

‒ Као такви смо јед но од нај ста ри
јих кул тур ноумет нич ких дру шта ва 
на тери то ри ји АП Вој во ди не и Репу
бли ке Срби је, које од осни ва ња до 
данас није пре ки да ло свој рад. Та дуга 
тра ди ци ја тра ја ња изро ди ла је број
на при ја тељ ства на које смо тако ђе 

поно сни. Да наве дем само неке: КУД 
„Кара џић“ Лозни ца, КУД „Змај“ Ириг, 
АП „Јан ко Весе ли но вић“ Бога тић, Срп
ска основ на шко ла и заба ви ште у Бат
њи (Мађар ска), Дом кул ту ре При је по
ље, Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва.., 
каже Секу ла Петро вић.

Епи де ми ја коро навиру са је ути ца ла 
на сва ки сег мент чове чан ства, па тако 
и на кул тур ни живот. 

– Коро навирус и све оно што је он 
са собом донео, рекао бих да је понај
ви ше ути цао на рад удру же ња, како 
про фе си о нал них тако и ама тер ских, из 
обла сти кул ту ре. Фол кло ра ши, глум ци, 
музи ча ри живе за кон такт са публи ком, 
за апла уз, за пуне дво ра не и пла тое. 
То је једи на награ да за труд и љубав 
коју пру жа ју умет но сти и што зауз врат 
тра же и оче ку ју. А тога нема… Наше 
Ама тер ско позо ри ште је у ово вре ме 
про шле годи не било пред пре ми је
ром пред ста ве „Коко шка“. Коро на је 
одго ди ла тај дога ђај за који живи бео
чин ска публи ка. Вели ку пау зу у раду 
има ли су и фол кло ра ши, там бу ра ши… 
Народ ски рече но, ми се батр га мо у 
бла ту коро не нада ју ћи се да ће то бла
то што пре неста ти из наших живо та, 
каже за крај наш саго вор ник.

З. Попо вић

„Бри ле“ је Дру штво које 
тра је. Рет ке су поро ди це у 
Бео чи ну које у неком вре-
ме ну нису има ле неко га 

ко је био члан „Бри ле та“. 
Гово ре ћи на јед ном Годи-
шњем кон цер ту Дру штва 

упо ре дио сам то са позна-
том рече ни цом из фил ма 
„Вал тер бра ни Сара је во“, 
када је немач ки офи цир 

на пита ње „Ко је Вал тер“, 
пока зао руком на цео град.  

Тако бисмо сло бод но 
могли дати одго вор и на 
пита ње „Ко је „Бри ле“?“, 

пока зу ју ћи на цео Бео-
чин, каже Секу ла Петро-

вић, пред сед ник Управ ног 
одбо ра КУД-а „Бри ле“

Там бу ра шки орке стар

Про мо ци ја књи ге „Про сен ци ју ма до рикван да”
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ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“

При пре ме за поче так рада паук-слу жбе
За два де се так дана на инђиј ским 

ули ца ма наћи ће се пауквози ло које 
ће одво зи ти непро пи сно пар ки ра на 
вози ла. Како исти чу из Јав ног пред у
зе ћа „Инђи ја пут“, у току су при прем
не рад ње које прет хо де самом почет ку 
зва нич ног рада паукслу жбе.

– У току је обу ка рад ни ка за без бед
но поди за ње непро пи сно пар ки ра них 
вози ла. Паук вози ло ради ће 24 сата, а 

јед на еки па биће кон стант но на тере
ну иста као је Урош Три фу но вић из ЈП 
„Инђи ја пут“. 

Он је додао да се упо ре до са обу ком 
реа ли зу је и при пре ма депоа у који ће 
се допре ма ти подиг ну та вози ла. Депо 
се нала зи у дво ри шту згра де „Водо во
да“.

– Уре ђе ње сме штај ног про сто ра под
ра зу ме ва парт нер но уре ђе ње, поста

вља ње видеонад зо ра као и самог 
при ла за депоу. У току мар та се оче ку је 
да све при прем не рад ње буду завр ше
не и да паук вози ло кре не са радом, 
каже Три фу но вић. 

Како исти чу над ле жни, паук ће одво
зи ти вози ла која су непро пи сно пар ки
ра на по нало гу инспек ци је и сао бра
ћај не поли ци је МУПа Срби је

М. Ђ.

Општина Инђија ове године 
још интензивније ради на по
шумљавању своје територије. 

Преко јавног конкурса који је спрове
ло Министарство за заштиту животне 
средине, ова сремска општина доби
ла је средства за пројекат пошумља
вања. Инђија се нашла међу укупно 38 
локалних самоуправа које ће пројекат 
спровести захваљујући средствима у 
висини од око 1,6 милиона динара из 
такозваног „Зеленог фонда“.

 Осамдесет одсто средстава доби
ли смо од ресорног министарства, а 
остатак ће издвојити Општина Инђија 
истакао је Душан Лемаић, директор 

Јавног комуналног предузећа „Кому
налац“ Инђија.

Он је додао да је ова сремска општи
на једна од најмање пошумљених, али 
да ће се тај податак променити у на
редном периоду захваљујући оваквим 
пројектима и акцијама које спроводи 
то јавно предузеће.

 Од једне од најмање пошумље
них општина, Инђија ће бити ускоро 
у рангу оних које су најпошумљеније. 
Морам да подсетим на податак да 
смо прошле године засадили око две 
хиљаде различитих садница на тери
торији целе општине, а план је да ове 
године буде преко три хиљаде садни

ца, каже директор инђијског „Комунал
ца“ и додаје да ће ове године бити ак
ценат на пошумљавање „Леја“.

Радници инђијског „Комуналца“ су 
у току прошле године били су ангажо
вани и на формирању ветрозаштит
них појасева поред неколико  путних 
праваца. Између осталог, засађено је 
200 нових садница липе, храста и ја
вора на путном правцу између Бешке 
и Крчедина. Осим овог, формирани су 
дрвореди на још три локације на тери
торији општине Инђија  на излазу из 
Инђије према Љукову, на новосадском 
путу и на локацији на излазу из Инђије 
ка Старој Пазови, у близини првог над
вожњака.

 Све смо радили по пројекту који је 
урадио Институт за низијско шумар
ство. Садња се одвијала у етапама, те 
ћемо и ове године наставити са пошу
маљавањем наше општине. Трудимо 
се да на местима где очистимо дивље 
депоније одмах посадимо дрвеће како 
бисмо допринели бољој еколошкој 
слици  општине, рекао је Душан Лема
ић, који је апеловао на грађане да чу
вају животну средину и не уништавају 
саднице.

М.Ђ.

Радници ЈКП „Комуналац“ у прет
ходних неколико дана спровели су 
акцију прикупљања отпада уз путне 
појасеве. Током поменуте акције, при
купљено је око 80 тона различитог 
отпада. Како су истакли надлежни, 
већина прикупљеног отпада није би
оразградива и представља „еколошку 
бомбу“. 

Колико год комунално предузеће 
чистило улице и депоније, неће бити 
довољно да сачувамо животну среди
ну ако наставимо са бацањем смећа. 
Ако желимо здраву животну средину, 
чисто окружење и пријатно место за 
живот, морамо кренути од себе самих, 
истакао је Душан Лемаић, директор 
ЈКП „Комуналац“ Инђија.

Прикупљено 80 тона отпада

Одобрена средства
за пошумљавање

Саднице засађене прошле године
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Гра ђе вин ски мате ри јал
за 18 избе глич ких поро ди ца

Коме са ри јат за избе гли це Репу бли
ке Срби је у сарад њи са Општи ном 
Инђи ја обез бе дио је 5,5 мили о на 

дина ра за набав ку гра ђе вин ског мате
ри ја ла наме ње ног избе глим лици ма са 
тери то ри је ове општи не. У Скуп штин
ској сали општи не Инђи ја уру че но је 
18 уго во ра за гра ђе вин ски мате ри јал 
наме њен избе глим лици ма за завр ше
так запо че тих радо ва на стам бе ним 
једи ни ца ма. 

Уго во ре је уру чио Нема ња Мило
је вић, шеф Каби не та пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја, иста кав ши да је ово 

само један од начи на на који локал на 
само у пра ва пома же поро ди ца ма које 
су мора ле да напу сте сво ја огњи шта 
током рат них годи на.

– Тру ди мо се да што више помог не мо 
поро ди ца ма, које су биле при си ље не 
да напу сте сво је домо ве и веру јем да 
ће са овим гра ђе вин ски мате ри ја лом 
реши ти један вели ки егзи стен ци јал ни 
про блем иста као је Мило је вић.

Он је додао да локал на само у пра ва 
насто ји да свим сво јим гра ђа ни ма обез
бе ди што боље усло ве за живот.

– Општи на Инђи ја ради на томе да 

сви њени гра ђа ни живе нор мал но и 
зато ради мо на томе да се при вре да 
раз ви ја, да сва ко може да про на ђе рад
но место. Ина че, поред ових, за неко
ли ко неде ља пот пи са ће мо уго во ре за 
про је кат отку пљи ва ња кућа на селу, 
казао је Мило је вић.

Шеф каби не та пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја додао је на кра ју да ће та локал
на само у пра ва и у наред ном пери о ду 
уче ство ва ти на свим кон кур си ма са већ 
спрем ном доку мен та ци јом како би сво
јим сугра ђа ни ма омо гу ћи ли још неке 
кон крет не видо ве помо ћи. М.Ђ.

Угово ри за 18 избе глич ких поро ди ца

Владимир Гак уру чио
покло не пово дом 8. марта

Пово дом 8. марта, Дана жена, пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак са 
сарад ни ци ма поде лио је покло не запо сле
ним дама ма у Општин ској упра ви, шал тер
сали и Тури стич кој орга ни за ци ји општи не 
Инђи ја. Тако ђе, први човек Oпш тине Инђи ја 
истим пово дом обра до вао је сугра ђан ке у 
цен тру гра да.

Гак је том при ли ком иста као да жене тре
ба пошто ва ти и воле ти сва ког дана као и да 
сe вели ки број њих нала зи на руко во де ћим 
мести ма у тој локал ној само у пра ви. Чак 80 
одсто начел ни ка у Општин ској упра ви су 
жене.

– О дама ма мора мо води ти рачу на 365 
дана, а и пошто ва ње им мора мо пока зи ва ти 
сва ког дана иста као је пред сед ник Гак и 
додао да се данас у Инђи ји не пра ви раз ли
ка међу поло ви ма, јер су при пад ни це леп
шег пола спо соб не, јаке и ста бил не коли ко 
и мушкар ци. М. Ђ.

Владимир Гак делио цве ће у цен тру Инђи је
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ДОБРА ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ 

Вели ка уште да нов ца
и енер ге на та
Кроз раз не пери о де у исто ри ји 

чове чан ства, објек ти су се гра ди
ли на раз ли чи те начи не, а њихо ва 

је функ ци ја била да се људи скло не од 
непо вољ них атмос фер ских усло ва, те 
да буду без бед ни. Увек је посто ја ла 
чове ко ва потре ба да нема кон такт са 
спољ ном сре ди ном, каже Дар ко Иса и
ло вић, дипло ми ра ни про стор ни пла
нер из Ста ре Пазо ве, гово ре ћи о енер
гет ској ефи ка сно сти. Он је додао да су 
се људи ипак на овим про сто ри ма при 
изград њи кућа води ли ценом изград
ње, а не ценом екс пло а та ци је објек та, 
јер су такви објек ти некад били знат но 
ску пљи. Када се гово ри о енер гет ској 
ефи ка сно сти, поен та је у томе да 
стам бе ни и послов ни објек ти што 
мање губе енер ги је.

– Изо ла ци ја обје ка та јесте кључ на и 
од пре се ка зида зави си коли ко ће се 
енер ги је губи ти, али тре ба води ти 
рачу на и о избо ру мате ри ја ла при 
самој град њи, што опет зави си од тога 
да ли се гра ди при ват ни обје кат, или 
има комер ци јал не свр хе, обја шња ва 
Дар ко Иса и ло вић.

Пре ма закон ским про пи си ма, изо ла
ци о ни мате ри ја ли су у ско ри је вре ме 
оба ве зни. 

– Када људи гра де објек те за себе, 
више раз ми шља ју о ква ли те ту мате ри
ја ли за ци је.  Сти ро пор као такав посто
ји већ јако дуго. Каме на вуна је боља, 
а сада посто је бло ко ви који садр же 
каме ну вуну у себи, то јест, тер мо бло
ко ви, каже Иса и ло вић.

Злат ко Фабри из Ста ре Пазо ве је на 
сво јој кући спо ља шњу изо ла ци ју ста
вио пре три годи не. До тада, док је 
кућа била само омал те ри са на, у току 
јед не греј не сезо не поро ди ца Фабри је 
тро ши ла око 10 мета ра дрва и 450 
куби ка гаса, а сада је потро шња енер

ге на та пре по ло вље на.
– У ове послед ње три сезо не купим 

по пет мета ра дрва, сад нам је оста ло 
још два метра. Први рачун ове зиме за 
гас  је био 7.000 дина ра а послед њи 
12.000 дина ра, каже Злат ко.

 Поро дич на кућа од 100 ква дра та је 
сада дупло топли ја тако да се  ула га

ње у изо ла ци ју испла ти ло, јер је Злат
ко Фабри ста вио 10 цен ти ме та ра сти
ро по ра на удар ну, север ну стра ну, а на 
уну тра шњи део из дво ри шног дела пет 
цен ти ме та ра. 

И са тра ди ци о нал ним мате ри ја ли ма 
може да се задо во љи потре бан енер
гет ски кое фи ци јент, а енер гет ска ефи
ка сност се одно си и на нека пра ви ла 
пона ша ња која би тре ба ло сва ко од 
нас да спро во ди. 

– Поен та је да што више кори сти мо 
при род ног све тла, да мање тро ши мо 
елек трич ну енер ги ју тако да је у том 
слу ча ју потреб но да има мо све тли је 
боје у про сто ру како бисмо дужи део 
дана кори сти ли сун че ву све тлост, јер 
коли ко енер ги је сачу ва мо у објек ту, 
толи ко је он ефи ка сни ји, закљу чу је 
Иса и ло вић. 

Заме на сија ли ца које тро ше мање 
елек трич не енер ги је, поста вља ње 
тер мо ста та и кон тро ла кори шће ња 
кућ них апа ра та, како се енер ги ја не би 
непо треб но раси па ла, тако ђе су 
важни, када се гово ри о енер гет ској 
ефи ка сно сти.

Зден ка Кожик

Дар ко Иса и ло вић

Злат ко Фабри

Про јек то ва ње
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Завр ше на шко ла у Беле ги шу 

У Беле ги шу је завр ше на изград ња 
згра де нове шко ле. Сле ди њено 
опре ма ње, а већ у сеп тем бру 

сви основ ци из овог места сешће у 
нове школ ске клу пе, и то у новој школ
ској згра ди. У Беле ги шу је прва шко ла 
изгра ђе на још у 18. веку, стра да ла и 
спа ље на у Дру гом свет ском рату, да 
би почет ком педе се тих годи на про
шлог века била изгра ђе на дру га згра
да, која је дотра ја ла након седам де
сет годи на. На њеном месту је изгра
ђен тре нут но нај мо дер ни ји школ ски 
обје кат у реги о ну, каже Ђор ђе Ради
но вић, пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва.

– Прет ход на згра да шко ле је била у 
јако кри тич ном ста њу. Напра вље на је 
на тлу које се поме ра ло због непра
вил ног одво ђе ња атмос фер ских вода, 
а није има ла ни арма ту ре у себи. Била 
је пот пу но небе збед на. Хва ла Богу, и 
то је сада реше но, рекао је Ради но вић

Нови обје кат шко ле посе ду је 15 учи
о ни ца, међу који ма су и каби не ти 

инфор ма ти ке, вер ске наста ве, гра ђан
ског вас пи та ња и два ате љеа, затим, 
нове тоа ла те, збор ни цу, кан це ла ри је, 
кухи њу, трпе за ри ју, гале ри ју, меди ја те
ку и библи о те ку. Шко ла има пре ко 
3000 ква дра та савре ме но дизај ни ра
ног про сто ра, који са посто је ћом спорт
ском халом чини једин ствен школ ски 
ком плекс у целој Срби ји.

– Ова шко ла ће бити на понос Беле
ги ша и овог вре ме на у коме смо живе
ли, поли тич ки се анга жо ва ли и дали 
допри нос њеној изград њи. То је заслу
га целог тима људи који води локал ну 
само у пра ву који је успео да напра ви 
један ова кав школ ски обје кат. Пам те 
се вре ме на када је сва ка шко ла у 
нашим мести ма изгра ђе на, исти че 
Ради но вић.

Ово је дру га шко ла за крат ко вре ме 
изгра ђе на на тери то ри ји општи не Ста
ра Пазо ва. Недав но је завр шен веле
леп ни обје кат шко ле у Новим Банов
ци ма. Пред сто ји опре ма ње обе ново
са гра ђе не шко ле.

– Шко ле ће се опре ми ти савре ме
ном опре мом. Вели ка коли чи на наме
шта ја и опре ме мора се наба ви ти. 
Пред сто ји јав на набав ка и то је зада
так Општи не, јер је тако пред ви ђе но 
уго во ром са Кан це ла ри јом за јав на 
ула га ња. Општи на је та која је финан
си ра ла одре ђе не тро шко ве око изград
ње шко ле и набав ка опре ме иде на 
терет Општи не. Прво ћемо рас пи са ти 
јав ну набав ку за шко лу у Новим Банов
ци ма а потом и за шко лу у Беле ги шу. 
Обе шко ле ће поче ти са радом 1. сеп
тем бра, рекао је пред сед ник ста ро па
зо вач ке Општи не.

Ради но вић исти че да је циљ локал
не само у пра ве да сва ка шко ла у 
општи ни има врхун ске усло ве за рад. 
У том сми слу, сле ди темељ на рекон
струк ци ја Основ не шко ле „Бошко Пал
ко вље вић Пин ки“ у Ста рој Пазо ви, док 
се и у оста лим шко ла ма изво де радо
ви на њихо вом одр жа ва њу и опре ма
њу.

Д. Г.

Нова шко ла 

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Посе та Народ ној библи о те ци Срби је
Дамир Васи ље вић Тоскић, дирек

тор  Град ске библи о те ке „Ата на
си је Стој ко вић“ у Руми, посе тио је 

недав но Народ ну библи о те ку Срби је, а 
циљ раз го ва ра је био побољ ша ње 
сарад ње библи о те ка.

 – Један од нај бит ни јих циље ва је 
сва ка ко про цес диги та ли за ци је, који 
пред ста вља импе ра тив у раду сва ке 
библи о те ке, како би се сачу ва ла нај
бит ни ја библи о теч ка гра ђа, а ујед но 
омо гу ћио лак ши при ступ свим кори сни
ци ма библи о те ке, каже дирек тор Дамир 
Васи ље вић Тоскић.

Начел ник Оде ље ња за диги та ли за
ци ју и микро гра фи ју Народ не библи о
те ке Срби је Миро љуб Сто ја но вић је 
том при ли ком ука зао на оба ве зе, 
поступ ке и кри те ри ју ме које под ра зу ме
ва сам про цес диги та ли за ци је.

Један од основ них усло ва за реа ли
за ци ју про це са диги та ли за ци је се одно
си на тех нич ке усло ве. 

– Град ска библи о те ка има при ме рен 
капа ци тет када су у пита њу уре ђа ји и 
ИТ опре ма, али је наме ра да се опре ма 
модер ни зу је и уна пре ди, како би диги
та ли за ци ја гра ђе била ква ли тет на и 

ефи ка сна, ука зу је дирек тор рум ске 
Град ске библи о те ке.

Упра во зато је план да се сред ства за 
ову наме ну доби ју путем одго ва ра ју ћих 
про је ка та на које би се кон ку ри са ло.

 – Осло ни ће мо се и на помоћ локал
не само у пра ве са којом има мо изу зет ну 
сарад њу и подр шку за наше иде је о 
чему све до чи и доса да шња подр шка 
рум ске општи не, али и наш рад који је 
видљив и ква ли те тан,  каже дирек тор 
Град ске библи о те ке Дамир Васи ље вић 
Тоскић.

С. Џаку ла
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МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ГИБА РАЦ

Уређена школа и игралиште

Село Гиба рац се нала зи у сре
ди шњем делу шид ске општи не, 
а  ових првих мар тов ских дана, 

оди ше уред но шћу, сми ре но шћу и 
вели ким енту зи ја змом да живот у овој 
сре ди ни буде досто јан свих мешта на. 
Оно што је сва ка ко јед но од основ
них обе леж ја сва ког села  је шко ла. У 
селу ради издво је но оде ље ње Основ
не шко ле „Бран ко Ради че вић”, а поха
ђа ју га уче ни ци од првог до четвр тог 
раз ре да. Згра да шко ле је у самом 
цен тру цела, а ту је и игра ли ште, како 
за кошар ку, тако и за одбој ку на песку 
и дру ге број не спорт ске актив но сти. 
Савет месне зајед ни це, на челу са 
пред сед ни ком Мило ми ром Угље ши
ћем, сва ко днев но је у кому ни ка ци ји са 
мешта ни ма, па тако и са запо сле ни ма 
у шко ли. 

Kрасанка Ивко вић је учи те љи ца, а 
ујед но и члан Саве та месне зајед ни це.

– Неко ли ко годи на уна зад, што се 
тиче уре ђе ња шко ле, мно го је ура ђе
но. Посеб но је важно иста ћи сарад
њу са Месном зајед ни цом и локал ном 
само у пра вом, као и са роди те љи ма. 
Ура ђе на је фаса да на згра ди шко
ле,поста вљен је лами нат, опре мљен  
тоа лет, уре ђе но је школ ско игра ли ште. 
Што се тиче гре ја ња, пре неко ли ко 
годи на је уве де но цен трал но гре ја ње 
на пелет, про ме ње на је и сто ла ри ја. 
Сви ти радо ви су допри не ли да бора
вак и рад  уче ни ка у овој шко ли буде 
при јат ни ји, каже Кра сан ка.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Мило мир Угље шић о пла но ви ма за ову 
годи ну каже да све зави си од акту ел не 
епи де ми о ло шке ситу а ци је.

– Још увек тра је епи де ми ја виру са 
коро не и све функ ци о ни ше успо ре но у 
одно су на пре, те ни буџет није нешто 
пре ве лик, а један од при о ри те та је да 
уре ди мо про стор испред сео ске цркве, 
жели мо да завр ши мо и фаса ду на 
Дому кул ту ре, док смо уну тра шњост 
ком плет но сре ди ли. Има ли смо вели ки 
про блем са атмос фер ским вода ма, па 
смо иско па ли део кана ла, а ове годи не 
би тре ба ло да напра ви мо и неко ли ко 
про пу ста. Редов но одр жа ва мо састан
ке Саве та месне зајед ни це и ту раз го
ва ра мо о свим потре ба ма веза ним за 
Гиба рац, каже Мило мир Угље шић.

Шко лу поха ђа 32 уче ни ка, а у згра
ди је и  вртић Пред школ ске уста но ве 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља” , где се 
дру жи три на ест нај мла ђих Гибар ча на.

Д. Попов

Мило мир Угље шић

Кра сан ка Ивко вић

Згра да шко ле

Школ ско игра ли ште
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СПА ЈА ЊЕ ЦЕВО ВО ДА У ВАШИ ЦИ

Ква ли тет ни је водо снаб де ва ње
Јав но кому нал но пред у зе ће  „Водо

вод” послед њих годи на чини вели ке 
напо ре како би се побољ ша ло водо
снаб де ва ње у општи ни Шид. У Ваши
ци су 2. мар та ура ђе ни завр шни радо
ви на спа ја њу цево во да како би ста
нов ни ци овог села, као и Или на ца, 
има ли неза ви сан систем водо снаб де
ва ња. Да би се то пости гло било је 
потреб но изгра ди ти вла сти ти резер во
ар за воду који је завр шен током про
шле годи не. 

 Фир ма „Буле вар Коп“ у сарад њи са 
ЈКП „Водо вод” изво ди радо ве на пре
спа ја њу насе ља Ваши ца на ново и
згра ђе ни базен од 150 куби ка. Поста
вље но је 700 мета ра новог цево во да и 
овај базен ће бити неза ви сан од Шида, 
рекао је дипло ми ра ни инже њер Божи

дар Јове тић из фир ме „Буле вар Коп”.
Пуње њем резер во а ра за воду у 

Ваши ци, сва пре о ста ла коли чи на воде 
са изво ри шта Батров ци ће ићи у Шид, 
те ће и Шиђа ни по завр шет ку ових 
радо ва има ти побољ ша но водо снаб
де ва ње.

Спа ја ње цево во да

Божидаr Јове тић 

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Смо тра пое зи је
Цен тар за кул ту ру, спорт и тури зам 

је и ове годи не орга ни за тор  Смо
тре реци та то ра „Песни че наро да 

мог“ на општин ском нивоу. Општин ска 
Смо тра ће се одр жа ти у четвр так, 11. 
мар та у 12 часо ва у вели кој сали Дома 
кул ту ре, а на њој ће уче ство ва ти нај
бо љи мла ди реци та то ри бео чин ске и 
сусеч ке шко ле узра ста од седам до 

пет на ест годи на. Тро је нај бо љих реци
та то ра пред ста вља ће општи ну Бео
чин на Зон ском так ми че њу у Срем ској 
Митро ви ци кра јем мар та ове годи не.
Репу блич ка смо тра се одр жа ва по 52. 
пут у Ваље ву. Ова мани фе ста ци ја је 
једин стве на у нашој земљи, па је њен 
зна чај тиме већи. Чиње ни ца да пре ко 
22.000 деце про ђе кроз све нивое так

ми че ња у току само јед не годи не и да 
реци то ва ње опста је и тра је већ више 
од пет деце ни ја, гово ри да је наша 
дужност да пре по зна мо зна чај ове 
мани фе ста ци је, сачу ва мо је и непре
стал но уна пре ђу је мо. Висо ким кри те
ри ју ми ма и ком пе тент ном Оце њи вач
ком коми си јом про мо ви ше се умет
нич ко ства ра ла штво деце и мла дих, 
афир ми шу пози тив не кул тур не и 
умет нич ке вред но сти кроз књи жев не 
садр жа је, негу је се језик, раз ви ја 
љубав пре ма пое зи ји, сти чу нова зна
ња и вешти не умет нич ког гово ра и 
интер пре та ци је, под сти че на ства ра
лач ко мишље ње и ути че на кре и ра ње 
кул тур них нави ка и под сти чу кре а тив
ни потен ци ја ли деце и мла дих.

    Од прве смо тре, одр жа не 1968. 
годи не у тада шњој Југо сла ви ји, до 
данас про шли су мили о ни деце и 
мла дих кроз све нивое так ми че ња. 
Мно ги од њих данас су истак ну ти 
глум ци, реди те љи, песни ци, писци, 
дра ма тур зи, про фе со ри. Врло често 
су уче шћа на Смо три и запа же ни 
резул та ти ути ца ли и на њихо во живот
но опре де ље ње.    
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУРИ ЗАМ У БЕО ЧИ НУ

Упис на курс диги тал не фото гра фи је
У току је упис нове гру пе пола зни

ка кур са диги тал не фото гра фи је 
у Шко ли диги тал не фото гра фи

је – Дру штва нових меди ја. Упис за I 
гру пу (почет ни ниво) и II гру пу (сред њи 
ниво) тра је до 30. мар та. Курс диги тал
не фото гра фи је могу упи са ти сви заин
те ре со ва ни гра ђа ни, а од сред ста ва за 
рад је потре бан диги тал ни фото а па рат 
или теле фон са ква ли тет ни јом каме
ром. Место одр жа ва ња кур са је Цен
тар за кул ту ру, спорт и тури зам општи
не Бео чин (Трг цара Лаза ра 1). Часо ви 
ће се одр жа ва ти пет ком од 16.00 до 
18.00 часо ва уз крат ке пау зе. Пре да вач 
је Жељ ко Савић, мастер кул ту ро лог, 
стру ков ни инже њер фото гра фи је спе
ци ја ли ста, фотоилу стра тор. Пола
зни ци ће се има ти пре да ва ња о тео
ри ји фото гра фи је, прак тич не вежбе, 
кон сул та ци је и ана ли зе фото гра фи је. 
Тако ђе, они ће на кур су савла да ти 
тех ни ке сни ма ња у ману ел ним функ

ци ја ма, ком по но ва ње, обра ду фото
гра фи је и поста вља ње на дру штве не 
мре же. Обез бе ђе на је одлич на прак са 
на тере ну где се фото гра фи шу разни 
кул тур ни дога ђа ји и при ро да. Пола зни
ци ће да раде и у сту ди ју где се ради 
умет нич ка и реклам на фото гра фи ја. 
По завр шет ку кур са, сви који успе шно 
савла да ју наста ву доби ће сер ти фи кат. 
Фото граф ска зна ња могу при ме ни
ти у разним обла сти ма фото гра фи је, 
а посеб но у редак ци ја ма као фото
репор те ри. За све који се упи шу до 30. 
мар та оства ру ју попуст од 50 посто, а 
цена у том слу ча ју изно си три хиља де 
дина ра месеч но. Курс за сва ки од три 
нивоа (почет ни, сред њи или напред ни) 
тра ју по три месе ца. Шко ла диги тал не 
фото гра фи је  Дру штва нових меди ја, 
сво јим пола зни ци ма нуди изла га ње 
радо ва на разним изло жба ма. Теле
фон за инфор ма ци је: 060/654 9 654, 
имјел: dru stvo no vih me di ja@g mail.com .

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Да кућа Вој ни ћа поста не дом
У поро ди ци Вој нић из Срем ске 

Митро ви ци, два деча ка оста ла 
су пот пу но сама када им је мај ка 

хоспи та ли зо ва на услед ком пли ко ва ног 
пре ло ма бут не кости. Дани ма су били 
без нов ца и над зо ра. Сугра ђа ни који 
су то дозна ли, реши ли су да им живот 
у нема шти ни про ме не из коре на. Тре
нут но су изме ште ни на сигур но док 
тра ју радо ви и мај ка им се не вра ти. 
О живо ту од соци јал не помо ћи у стра
шним усло ви ма гра ђа ни су сазна ли 
сасвим слу чај но. 

 За овај слу чај смо сазна ли при 
посе ти јед ној ком па ни ји, којој смо хте
ли да се захва ли мо, јер је подр жа ва
ла наше хума ни тар не акци је. Тада се 
поја вио мла ђи дечак како би допу нио 
свој мобил ни теле фон и кори стио 
њихо ву стру ју, да би пра тио наста ву од 
куће. Рас пи тао сам се о њему и тада 
сам сазнао шта се деша ва. Одвео 
ме је до куће која је била у изу зет но 
лошем ста њу, при ча Дра ган Божић, 
пред сед ник Месне зајед ни це Блок Б, 
ујед но и ини ци ја тор акци је.

У кући је било хлад но и мрач но. 
Деча ци су били не само без стру је, већ 
и без довољ но хра не. У тро шну пећ 
поло жи ли су све сто ли це из куће, јер 
нема ју огрев. Тада је кре ну ла бор ба и 
орга ни зо ва ње сугра ђа на и јав них уста
но ва да се помог не.

 Одмах смо алар ми ра ли при ја те ље 
и позна ни ке, сарад ни ке, како бисмо 
зајед нич ким сна га ма овој деци пре
у ре ди ли кућу и обез бе ди ли основ не 
усло ве за живот. Деча ци су вас пи та ни 
и добри, заслу жу ју нашу помоћ. Тако 

смо успе ли до сада да обез бе ди мо 
људе који раде молер скофар бар ске 
радо ве, затим дона то ре хра не, оде ће, 
па чак и новог наме шта ја. Ста ри смо 
бацил ли, јер је пот пу но неу по тре бљив, 
обја шња ва Божић.

После небро је но дуго месе ци у овој 
кући је заси ја ло све тло. Одбор ни ци 
Скуп шти не гра да у Срем ској Митро ви
ци су пла ти ли дуг за стру ју који је има
ла ова поро ди ца. При сти гло је и огре
ва, за прву помоћ. За мање од месец 
дана кућа поро ди це Вој нић поста ће 
конач но дом. 

Сви људи доброг срца који има ју 
вољу да помог ну и дају допри нос, могу 
се јави ти ини ци ја то ру акци је на број 
теле фо на 060/5130873.

Алек сан дра Плав шић
Дра ган Божић

Кућа породице Војнић
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КОН КУРС „ЗДРА ВЉЕ НА УСТА УЛА ЗИ“

Награ де опет у Сре му
Завод за јав но здра вље Срем ска 

Митро ви ца као реги о нал на уста
но ва за тери то ри ју окру га за коју 

је осно ва на, има сво је стра те шко усме
ре ње, а то је да буде међу врхун ским 
уста но ва ма у обла сти ма пре вен тив
не здрав стве не зашти те кроз актив но 
уче шће у наци о нал ним кон кур си ма на 
раз ли чи те теме из обла сти промоцијe 
здра вља. Све ово, Завод за јав но 
здра вље, као уста но ва на више нивоа 
здрав стве не зашти те је и дока за ла, 
уче ству ју ћи и побе ђу ју ћи, на прет ход но 
рас пи са ним кон кур си ма.

И поред изу зет но тешке епи де ми
о ло шке ситу а ци је иза зва не виру сом 
коро не и про гла ше њем ван ред ног ста
ња у Репу бли ци Срби ји у 2020. годи
ни, Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца обе ле жа вао је зна чај не 
дату ме из кален да ра јав ног здра вља, 
пошту ју ћи све епи де ми о ло шке мере. 
У 2020. годи ни пово дом обе ле жа ва
ња Свет ског дана хра не 16. окто бра, 
рас пи сан је кон курс за избор нај бо
љих ликов них и лите рар них радо ва за 
децу пред школ ских уста но ва и уче ни ке 
основ них шко ла. Кон курс је рас пи сан 
под сло га ном „Здра вље на уста ула
зи”, а у сарад њи са сво јим над ле жним 
инсти ту ци ја ма и парт не ри ма из окру га. 
После првог кора ка и у избо ру нај бо
љих радо ва на окру жном нивоу, радо

ви су про сле ђе ни и на репу блич ки ниво 
так ми че ња. У прет ход ним дани ма, сти
гло је и оба ве ште ње су уче ни ци из Сре
ма и овог пута међу нај бо љи ма у Репу
бли ци Срби ји. Награ ђе на деца на овом 
кон кур су су Јеле на Топа ло вић, уче ни ца 
VIII/1 раз ре да Основ не шко ле „Добро
сав Радо са вље вићНарод”,која је осво
ји ла 3. место и Сања Павли ца, уче ни
ца II/2 раз ре да Основ не шко ле „Бран ко 
Ради че вић” из Шида, која је осво ји ла 1. 
место. Успе шна деца награ де су осво
ји ла за сво је ликов не радо ве.

Циљ кон кур са је да се под стак не 
здрав стве новас пит ни рад у пред школ
ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма 

на тему пра вил не исхра не као и да се 
од нај ра ни јег детињ ства про мо ви шу 
здра ви сти ло ви живо та. Само парт нер
ским радом и при сту пом у обла сти про
мо ци је здра вља може мо бити нај бо љи 
и успе шни. Сва ка наша актив ност, као 
и ове награ де, и у доба епи де ми је иза
зва не коро навиру сом, само су доказ 
да Завод за јав но здра вље одлич но 
сара ђу је са свим сво јим парт не ри ма. 
Ова кав однос је под сти цај за даља 
напре до ва ња. 

Помоћ ник дирек то ра
за меди цин ска пита ња ЗЗЈЗ

Др Бран ка Мал ба шић Зече вић
спец. соци јал не меди ци не

др Бранка Малбашић Зечевић

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ДЕЧ ЈИ СВЕТ“

Добро чин ство кроз ликов не радо ве
Удру же ње „Деч ји свет“ реа ли

зо ва ло је про је кат „Рецепт за 
Филан тро пи ју“. У холу Основ не 

шко ле „Три ва Вита со вић Лебар ник“ 
орга ни зи ва на је изло жба радо ва уче
ни ка који су црта ли сво ја добра дела у 
који ма су и уче ство ва ли. Кроз ликов но 
изра жа ва ње, уче ни ци су еду ко ва ни о 
филан тро пи ји, шире њу добро чин ства 
и зна ча ју помо ћи дру ги ма, а резул тат 
су див ни кре а тив ни радо ви уче ни ка. 

У ликов ним актив но сти ма уче ство ва
ле су и Основ на шко ле „Бошко Пакол
ље вић Пин ки“ из Срем ске Митро ви це 
и Основ на шко ла „Добро сав Радо са
вље вић Народ“ из Мачван ске Митро
ви це. Поде љене су дипло ме, слат ке 
награ де и књи ге „Зау ста ви мо пла не ту“ 
Оли ве ре Јел кић. Дипло ме су доби ли 
уче ни ци: Теа Митро вић (II раз ред ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки), Маша 
Ђурић (I раз ред, ОШ „Три ва Вита со

вић Лебар ник) и Тија на Меху љић (IV 
раз ред, ОШ „Добро сав Радо са вље вић 
Народ).

Кроз зајед нич ку сарад њу „Деч јег 
све та“ са чла но ви ма Тима за ква ли тет 
и раз вој уста но ве, у Основ не шко ле 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“, реа ли
зо ва но је истра жи ва ње на тему „Соци
јал не нејед на ко сти у обра зо ва њу“. Нај
ве ћи број настав ног осо бља изја снио 
се кроз анке ту да је уче ни ци ма нео п
ход на бес плат на ужи на. Обез бе ди ли 
смо финан си ра ње бес плат не ужи не за 
чети ри уче ни ка до кра ја школ ске годи
не. Из Удру же ња „Деч ји свет“ се нада
ју да ће се овој акци ји при кљу чи ти још 
поје ди нач них дона то ра и ком па ни ја, 
како би зајед но ути ца ли на сма ње ње 
соци јал них нејед на ко сти у обра зо ва
њу.

Про је кат реа ли зу је Удру же ње „Деч ји 
свет“ уз финан сиј ску подр шку УСА ИД 
и Фон да ци је „Дивац“ и коа ли ци је за 
добро чин ство коју чине Траг Фон да ци
ја, Смарт колек тив, Ката лист, Срп ски 
филан тро пи ју форум, Форум за одго
вор но посло ва ње и При вред на комо ра 
Срби је.
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ХУМА НОСТ НА ДЕЛУ

Мар ко Пацу ла, дечак вели ког срца
Мар ко Пацу ла из 

Срем ске Митро ви
це, иако има само 

седам годи на већ је пока зао 
изу зет но хума ну црту лич
но сти. Као нај мла ђи волон
тер Срби је, пре око годи
ну дана је постао акти ван 
у вре ме поли циј ског часа, 
пома жу ћи сво јим ста ри јим 
ком ши ја ма у набав ци током 
ван ред ног ста ња. Доно сио 
им је намир ни це и нови не, 
како се они не би изла га ли 
инфек ци ји коро навиру сом. 
На ту иде ју дошао је сам.

– Видео сам на интер не
ту како се пози ва ју волон те
ри да пома жу сугра ђа ни ма 
и ком ши ја ма, па сам рекао 
мами и тати да желим и ја. 
Доно сио сам им помо ран џе, 
хлеб, хра ну из про дав ни це 
и да чита ју нови не. Мени то 
није било тешко, каже Мар
ко.

Ово дете вео ма је посве
ће но хума ни тар ном раду и 
путем интер не та.

– Пре ко мами ног теле фо
на на интер нет ста вљам на 
про да ју раз не ства ри, чули 
сте сигур но за „Буди хуман“ 
гру пу где се ску пља новац 
за боле сну и сиро ма шну 
децу. Ту се лици ти ра ју ства
ри и тако се саку пља новац. 
Мислим да то сви тре ба да 
ради мо, јер тако може мо 
неко ме да помог не мо, саве
ту је Мар ко и сво је сугра ђа
не.

Мар ко је и вре дан ђак, а у 

наред ном пери о ду има иде
ју да у свом насе љу „Сло
бо дан Бајић Паја“, уре ди 
мање деч је игра ли ште када 
про ђе епи де ми ја, како би 
он и дру га ри могли да се 
игра ју. Нада се да ће помоћ 
доби ти од сво јих ста ри јих 

Митров ча на. Јед но сед мо
го ди шње дете је одр жа ло 
лек ци ју одра сли ма на овај 
начин, каже његов ком ши ја.

– Мар ко је злат но дете, 
цео ком ши лук га воли. 
Првог дана када је било 
обја вље но да ста ри ји неће 
моћи да се кре ћу због коро
не, дошао је и рекао сви ма 
да ће им пома га ти и доно си
ти све што им тре ба. Ја му 
тепам да је он наш „Кра ље
вић Мар ко“, који не оре дру
мо ве, већ иде њима и пита 
како коме може помо ћи, 
комен та ри ше Слав ко Лаза
ре вић.

Пита ли смо Мар ка шта 

жели да буде кад пора сте. 
С обзи ром на то да мно
го воли шко лу, али и да 
пома же дру ги ма, дво у ми 
се изме ђу пози ва учи те ља 
и лека ра. Каже, уко ли ко се 
ван ред но ста ње поно ви, 
он ће бити ту за све који
ма може да иза ђе у сусрет. 
Како смо сазна ли, за те 
потре бе дечак је тра жио од 
роди те ља да му напра ве и 
визиткар ти це волон те ра, 
да би био досту пан. Већи на 
гра ђа на није ни зна ла да је 
волон тер деча чић, а при јат
но су се изне на ди ли сва ки 
пут када би им он заку цао 
на вра та.  А. Плав шић

Мар ко Пацу ла

Слав ко Лаза ре вић

РУМА

Вре ме за поче так про лећ не сетве 
У рум ској општи ни, на неким пар

це ла ма под пше ни цом и јеч мом 
при мет но je оште ће ње лисне 

масе због прет ход них ниских тем пе
ра ту ра.

Таква оште ће ња су се јавља ла и 
рани јих годи на, на пре ла зу из зиме у 
про ле ће. 

– Оште ће ња су про ла зног карак те
ра, јер ће биљ ке са поја вом виших 
тем пе ра ту ра одба ци ти ово сасу ше но 
лишће и наста ви ти веге та ци ју. Пољо
при вред ни ци не би тре ба ло да бри ну, 
јер се ова поја ва неће нега тив но 
одра зи ти и ути ца ти на при нос, каже 
Горан Дроб њак, струч ни сарад ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу жби у 
Руми.

При бли жа ва се и вре ме за про лећ

ну сетву, а прва на ред дола зи сетва 
шећер не репе. 

Ову кул ту ру би тре ба ло засе ја ти у 
пери о ду од 5. мар та до 5. апри ла. 

Савет је, код про лећ не сетве, да се 
пра ти тем пе ра ту ра земљи шта како би 
се одре дио поче так сетве.

Тако се шећер на репа сеје када је 
тем пе ра ту ра сетве ног сло ја шест сте
пе ни Цел зи ју са, што је почет ком мар
та и достиг ну то.

За оста ле јаре кул ту ре потреб не су 
нешто више тем пе ра ту ре земљи шта: 
за сун цо крет од осам до 10 сте пе ни, а 
за куку руз од 10 до 12 сте пе ни Цел зи
ју са, али тре ба води ти рачу на и да 
про ђе опа сност од раних про лећ них 
мра зе ва.

С. Џаку ла
Горан Дроб њак
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МУЗЕЈ СРЕ МА

Наста вак истра жи ва ња
лока ли те та 85
Наста вље на су архе о

ло шка истра жи ва ња 
на лока ли те ту 85, која 

су запо че та кра јем про шле 
годи не, па зау ста вље на због 
епи де ми је коро навиру са. 
Реч је о завр шном иско па ва
њу истог, а који се истра жу
је низ годи на. Лока ли тет се 
нала зи се пре ко пута Цар
ске пала те, поред Музе ја 
Сре ма. Упра во се ради на 
запад ном делу, где су поста
вље не две сон де. 

 Наи шли смо на некро по
лу за коју смо и прет по ста
вља ли да се ту нала зи. То је 
сред њо ве ков на метро по ла. 
Упо ре до са овим запад ним 
делом се ради и на источ
ном, код Толо ид ног хра ма 
где смо про на шли пре неко
ли ко годи на дело ве пор
фир них скулп ту ра, тако да 
бисмо, нада мо се, за око 
месец дана завр ши ли истра
жи ва ње овог лока ли те та. 
Раз ми сли ће мо о пре зен та
ци ји када дође вре ме за то, 
исти че Миро слав Јесре тић, 
архе о лог. 

Поред пор фир них скулп
ту ра, у прет ход ним годи на ма 
су међу зани мљи вим нала
зи ма биле чети ри мер мер
не гла ве, затим небро је но 

нов ца и то пре ко пет сто ти на 
при ме ра ка брон за ног и сре
бр ног, из рим ског пери о да, 
као и сред њег века. Посеб но 
је важно за дато ва ње, одно
сно за попу ња ва ње исто риј
ске сла га ли це, то што је про
на ђе но и мно го пред ме та од 
раз ли чи тих мате ри ја ла који 
су упо тре бља ва ни. 

 Ово је богат лока ли
тет, али то није ни чуд но, с 
обзи ром на чиње ни цу да 
се нала зи мо у самом цен

тру нека да шњег Сир ми ју ма. 
Све што про на ђе мо мора да 
се зашти ти од даљег про па
да ња. Касни је се одлу чу је 
да ли ће то бити део стал не 
музеј ске постав ке, као поме
ну те пор фир не скулп ту ре, 
архи тек тон ска пла сти ка 
или каме не, мер мер не гла
ве, реци мо боги ње Вене ре, 
које смо овде виде ли, дода је 
Јесре тић.

На гра ни ци изме ђу рези
ден ци јал ног и еко ном ског 

дела Цар ске пала те из 
које се упра вља ло у вре ме 
тетрар хи је, рани је су про
на ђе не рас ко шне рим ске 
гра ђе ви не. Ту се нала зи ла 
и хри шћан ска бого мо ља. 
Истра жи ва ња су дока за ла 
да је нека да шњи град био 
окру жен беде ми ма. Сви 
нала зи су пока за тељ да 
је под Митро ви цом бога то 
насле ђе, не само рим ско, 
већ и сред ње ве ков но.

А. Плав шић

Миро слав Јесре тић

РИВИ ЦА: 20. „ДАНИ ВИНА“

Апсо лут ни побед ник Нема ња Тана ско вић
Ове годи не, да је епи де ми о ло шка 

ситу а ци ја то дозво ли ла, били 
би одр жа ни јуби лар ни 20. „Дани 

вина“ у Риви ци. Ипак, орга ни за тор Зави
чај но дру штво „Фру шко гор је“ је одр жа ло 
тра ди ци ју и без обзи ра на епи де ми о ло
шку  ситу а ци ју, „Дане вина“ обе ле жи ло 
при је мом узо ра ка 27. и 28. фебру а ра.

  Вина ри су пре по зна ли нашу вољу 
и ми, као орга ни за то ри, обра до ва ни смо 
што смо уз пошто ва ње свих мера пре
у зе ли узо р ке вина, док је  вели ки број 
вина ра одлу чио да поштом поша ље 
узо р ке. При ку пи ли смо ско ро 220 узо
ра ка, што је сасвим соли дан број ако се 
има ју у виду све окол но сти. Има ли смо 
12 врхун ских струч ња ка ено ло га, који су 
оце њи ва ли вина, а после њихо ве оце не 
доби ли смо и побед ни ке 20. „Дана вина“ 
у Риви ци, каже Горан Ерор,  пред сед ник 
Зави чај ног дру штва „Фру шко гор је“.

У кате го ри ји белог вина, нај бо љи је 
ита ли јан ски ризлиг Вина ри је „Одро вач
ки“ из Риви це, а у кате го ри ји црве ног 

вина мер ло Вина ри је „Тана ско вић“ из 
Кру ше дол Прња во ра. 

Нај бо љи розе, по оце ни ове струч не 
коми си је је розе Вина ри је „Вој но вић“ 
из Беге ча, а у кате го ри ји воћ но вино 
нај ква ли тет ни ји је био бер мет Вина ри

је „Пастор њиц ки“ из Ерде ви ка,  док је 
апсо лут ни побед ник Нема ња Тана ско
вић из Вина ри је „Тана ско вић“.

Сада је на Орга ни за ци о ном одбо ру 
да, пра те ћи ситу а ци ју веза ну за коро
навирус, сагле да да ли је могу ће орга
ни зо ва ти само мани фе ста ци ју, одно сно 
доде лу награ да нај у спе шни јим вина ри
ма и вино гра да ри ма. 

– У стал ном смо кон так ту са пред
став ни ци ма локал не само у пра ве у Ири
гу и још није зва нич но доне та одлу ка да 
се ова све ча ност не одр жи. Закљу чи ли 
смо да пра ти мо како ће се раз ви ја ти 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја до кра ја мар
та, да види мо да ли ће бити могућ но сти 
да орга ни зу је мо неку скром ну доде
лу при зна ња нај бо љи ма на отво ре ном 
про сто ру, каже Горан Ерор и дода је да 
је, и ове годи не, основ ни циљ мани фе
ста ци је, а то је да се оку пе и над ме ћу 
нај бо љи вино гра да ри и вина ри, ипак 
реа ли зо ван.

С. Џаку ла
Горан Ерор
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Егзо тич на вре ме на
Као што је већ сви ма позна то, фуд

бал ска репре зен та ци ја Срби је је 
доби ла новог селек то ра. Дра ган 

Стој ко вић Пик си је сле тео на клу пу 
наше селек ци је, рекло би се, у послед
њем момен ту пред поче так ква ли фи
ка ци ја за Свет ско првен ство. Госпо да 
из Фуд бал ског саве за нису жури ла 
после педа ли ра ња Љуби ше Тум ба ко
ви ћа и конач но су доче ка ли одго вор 
нашег про сла вље ног аса са дру ге 
стра не све та.

Како ће све ово са Пик си јем и нашом 
репре зен та ци јом изгле да ти, то нико 
жив не зна. Живи мо у егзо тич ним вре
ме ни ма, барем што се нашег фуд ба ла 
тиче. Нисмо сигур ни ни ко ће нам води
ти Савез, с обзи ром на то да сада
шњем пред сед ни ку пре ти прде ка на. 
Пик си је ви прет ход ни ци се нису про сла
ви ли на неза хвал ној функ ци ји селек то
ра наше оро ну ле репре зен та ци је. Па 
шта би овај могао да про ме ни?

Наја вљу је да ће заве сти ред међу 
игра чи ма и да ће поста ви ти сво је вр
сна пра ви ла пона ша ња. Није тач но 
јасно шта се под тим под ра зу ме ва, али 
прет по ста вљам да неће бити дозво
ље но игра чи ма да лапр да ју по меди ји
ма у погле ду ситу а ци је у селек ци ји и 
так тич ких зами сли селек то ра. Нарав
но, у том духу, први је фасо вао Лука 
Мили во је вић који није ни на ширем 
спи ску репре зен та ци је за пред сто је ће 
утак ми це кра јем мар та. Мили во је вић, 
познат као деч ко без дла ке на јези ку, 
није спорт ски при хва тио ову одлу ку. 
Обе ћао је да се неће више ваља ти у 
срп ском фуд бал ском бла ту. А тек му је 
29 лета.

Још један који је изви сио је Алек сан
дар Кола ров. Мно го је било при че о 
њего вом при сту пу када је реч о утак
ми ца ма наци о нал не селек ци је. Прет
по ста вљам да Пик си ју не тре ба капи
тен који ће да пред во ди сво је игра че, 
како на тере ну, тако и на бео град ским 
спла во ви ма. Са дру ге стра не, срп ска 
тени ска репре зен та ци ја је учи ни ла 
баш супрот но. Поста ви ли су за селек
то ра Вик то ра Тро иц ког, чове ка са којим 
је, без обзи ра на дести на ци ју, ноћни 
про вод зага ран то ван. Виде ће мо како 
ће то да функ ци о ни ше.

Али назад на фуд бал. Пик си ја чека 
тежак зада так, јер без ијед не при прем
не утак ми це ула зи у ква ли фи ка ци је за 
Свет ско првен ство. У гру пи са Пор ту
га лом, Азер беј џа ном и Ирском, Срби ја 
може да се нада пла сма ну на завр шни 
тур нир, нај ве ро ват ни је кроз бараж, јер 
је тешко зами сли ти да ћемо поред 
Пор ту га ла осво ји ти прво место у гру пи 
и директ но се пла си ра ти. Чека нас 
тежак рас по ред јер наша селек ци ја 
игра чак три ква ли фи ка ци о на меча у 

раз ма ку од неко ли ко дана. Прво нам 
дола зи Ирска у Бео град, затим Пор ту
гал, а онда наша селек ци ја путу је у 
Азер беј џан.

Оно што ће бити вели ки про блем за 
сва ког селек то ра јесте саста ви ти еки
пу у овим лудим вре ме ни ма коро не, 
затва ра ња, каран ти на и оста лих 
пизда ри ја. Све до ци смо да више 
ништа није као пре, а ства ри се одви
ја ју као на тра ци. Послед ња вест која 
је дигла пра ши ну, јесте одлу ка да се 
одло же сви ква ли фи ка ци о ни мече ви у 
Јужној Аме ри ци који су тре ба ли бити 
оди гра ни у мар ту. Раз лог је више него 
очи гле дан – није дан европ ски клуб 
који држи до себе неће пусти ти сво је 
игра че на путе ше стви је на дру ги крај 
све та, зна ју ћи да их по поврат ку чека 
каран тин. Пита ње је како ће све то 
изгле да ти и у нашем ком ши лу ку и да 
ли ће Пик си моћи да рачу на на све 
игра че. Зато је и саоп штио спи сак од 
30 игра ча, рачу на ју ћи ваљ да да посто

ји реал на опа сност да поло ви на њих 
не буде у могућ но сти да се ода зо ве 
пози ву.

Ина че, коро на је напра ви ла пра ву 
збр ку у орга ни за ци ји репре зен та тив
них так ми че ња. Европ ско првен ство, 
на које је Тум ба успео да нас не одве
де, тре ба ло би да се одр жи овог лета. 
Како и у којим усло ви ма, то ником није 
јасно. При ча се о Енгле ској као једи ној 
земљи дома ћи ну и о оба ве зном каран
ти ну за игра че. У сва ком слу ча ју, чел
ни ци УЕФЕ чека ју ваљ да да се ситу а
ци ја реши сама од себе па да дела ју.

Ништа мање није лудо ни Свет ско 
првен ство које нас чека у Ката ру сле
де ће годи не. И ако изо ста ви мо ову 
пошаст, за коју се нада мо да ће се 
сми ри ти дотад, биће то јед но од нај
чуд ни јих Свет ских у исто ри ји. Прво 
првен ство које ће бити оди гра но у зим
ском тер ми ну. До тада, ко жив ко 
мртав. Ајд‘ да види мо како ћемо на 
крај са Ирци ма. За поче так.
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ДИГАО РУКЕ ОД РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Лука Миливојевић

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Први је фасо вао Лука Мили во је вић који није 
ни на ширем спи ску репре зен та ци је за пред сто-
је ће утак ми це кра јем мар та. Мили во је вић, 
познат као деч ко без дла ке на јези ку, није спорт-
ски при хва тио ову одлу ку. Обе ћао је да се неће 
више ваља ти у срп ском фуд бал ском бла ту. А 
тек му је 29 лета
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КАДЕТИ ЏК „СЛО ВЕН“ РУМА

Три меда ље на
држав ном првен ству

Кадет ско џудо држав
но првен ство одр жа но је 27. 
фебру а ра у Бео гра ду, а на 
њему су уче ство ва ли и три 
меда ље осво ји ли чла но ви ЏК 
„Сло вен“ из Руме.

Злат но одлич је је оти шло у 
руке Сте фа на Сими ћа који је 
и на овом так ми че њу пока зао 
да је нај бо љи кадет у држа ви 
у кате го ри ји до 90 кило гра ма.

Сте фан Зубо вић је осво
јио сре бр ну меда љу, јер је у 

финал ној бор би у кате го ри ји 
до 81 кило гра ма изгу био од 
Миља на Раду ља, прво ран
ги ра ног џуди сте на свет ској 
кадет ској ранг листи. 

Нема ња Бје лић је на овом 
држав ном првен ству осво јио 
брон за ну меда љу, док су Сте
фан Ћор ко вић и Урош Зубо вић 
оста ли без пла сма на.

Укуп но, у екип ној кон ку рен
ци ји ЏК „Сло вен“ је у Бео гра ду 
осво јио шесто место. С. Џ.

Дина мо – ИМТ 1:3; Рад нич ки 
СМ – Кабел 1:1; Гра фи чар – 
Рад нич ки Пирот (су били оди
гра ли у поне де љак); Сло га – 
Рад нич ки 1923 0:0; Будућ ност – 
Лозни ца 2:0; Дубо чи ца – ОФК 
Жар ко во 1:2; Јаго ди на – Земун 
1:1; Тра јал – Колу ба ра 1:0; 
Желе зни чар – Борац 1926 1:0.

Рума: Први Мај – ОФК Вршац 
2:1; Беле гиш: Омла ди нац – 
Бач ка 1901 2:1; Бач ка Палан ка: 
Ста ри Град – Хај дук 1912 0:1; 
Банат ско вели ко Село: Коза ра 
– Сло га 0:0; Сом бор: Рад нич ки 
1912 – Сло бо да 5:0; Ста ра 
Пазо ва: Једин ство – Борац 0:3; 
Бечеј: Бечеј 1918 – Дина мо 
1945 1:0; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) – Тиса 0:1; Пећин ци: Феникс 
1995 – Мла дост 2:2; Пер лез: 
Вој во ди на 1928 – Дунав 0:0.

01. Мла дост 20 15 3 2 50:13 48
02. Рад нич ки 20 11 6 3 42:14 39
03. ОФК Вршац 20 10 6 4 28:14 36
04. Тиса 20 10 4 6 34:25 34
05. Дина мо 20 10 3 7 29:23 33
06. Први Мај 20 8 8 4 21:15 32
07. Рад н. (З) 20 9 4 7 28:24 31
08. Борац 20 10 1 9 27:24 31
09. Бечеј 1918 20 9 3 8 33:32 30
10. Омла ди нац 20 7 8 5 26:17 29
11. Хај дук 1912 20 8 4 8 34:28 28
12. Ста ри Град 20 9 1 10 25:20 28
13. Једин ство 20 7 7 6 28:25 28
14. Феникс 20 8 4 8 30:31 28
15. Сло га 20 7 5 8 24:28 26
16. Бач ка 1901 20 6 4 10 26:34 22
17. Коза ра 20 6 4 10 28:45 22
18. Дунав 20 2 5 13 14:48 11
19. Сло бо да 20 2 5 13 15:50 11
20. Вој во ди на 20 2 5 13 14:48 11

Инђи ја – Рад ник 0:1; Мачва – 
Про ле тер 3:1; Мета лац – 
Вождо вац 2:1; Нови Пазар – 
Спар так ЖК 2:1; Рад нич ки Ниш 
– ТСЦ 2:0; Вој во ди на – Јавор 
Матис 2:0; Рад – Пар ти зан 0:5; 
Црве на Зве зда – Чука рич ки 2:0; 
ОФК Бач ка – Мла дост (су били 
оди гра ли у поне де љак); Зла ти
бор – Напре дак (оди гра ли у 
поне де љак).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Мачван ска Митро ви ца: Под
ри ње – Цемент 1:1; Ерде вик: 
Сло га (Е) – Сло бо да 1:0; Нови 
Сад: Црве на Зве зда – Јадран 
0:0; Теме рин: Сло га (Т) – Хај дук 
1:0; Нови Сад: Индекс – РФК 
Н.С 1921 0:1; Беле гиш: Поду на
вац – Мла дост 2:0; Вој ка: Сре
мац – Југо вић 3:0; Румен ка: 
Једин ство – Рад нич ки 2:0; Шај-
каш: Борац – Будућ ност 1:3.

01. Хај дук 18 13 1 4 40:16 40
02. Једин ство 18 12 4 2 33:12 40
03. Борац 18 10 3 5 28:17 33
04. РФК Н.С 18 9 6 3 30:20 33
05. Сло га (Е) 18 11 1 6 30:15 31
06. Сло бо да 18 9 2 7 23:19 29
07. Индекс 18 8 4 6 31:21 28
08. Цемент 18 7 6 5 29:22 27
09. Мла дост 18 8 2 8 33:28 26
10. Сре мац 18 7 4 7 26:28 25
11. Будућ ност 18 7 2 9 25:36 23
12. Рад нич ки 18 7 1 10 18:16 22
13. Поду на вац 18 6 4 8 22:27 22
14. Сло га (Т) 18 6 4 8 12:17 22
15. Ц. Зве зда 18 5 6 7 26:24 21
16. Под ри ње 18 5 3 10 18:30 18
17. Јадран 18 1 4 13 16:46 7
18. Југо вић 18 1 3 14 11:57 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Рад нич ки 20 13 6 1 32:13 45
02. Кабел 20 11 6 3 25:11 39
03. ИМТ 20 9 5 6 29:19 32
04. Колу ба ра 20 9 5 6 23:22 32
05. Будућ ност 20 9 4 7 25:21 31
06. Лозни ца 20 8 7 5 27:26 31
07. Гра фи чар 19 8 6 5 26:19 30
08. ОФК Жар к. 20 8 5 7 21:21 29
09. ГФК Јаго д. 20 6 10 4 17:15 28
10. Борац 1926 20 8 3 9 27:22 27
11. Траyал 20 7 4 9 20:25 25
12. Дубо чи ца 20 5 9 6 17:21 24
13. Желе зни чар 20 7 3 10 19:26 24
14. Рад н. (П) 19 6 5 8 20:29 23
15. Рад н. (СМ) 20 5 4 11 20:20 19
16. Дина мо 20 5 3 12 25:35 18
17. Земун 20 4 4 12 15:25 16
18. Сло га 20 3 7 10 14:32 16

01. Ц. Зве зда 25 23 2 0 66:10 71
02. Пар ти зан 26 21 2 3 66:13 65
03. Вој во ди на 26 16 5 5 46:26 53
04. Чука рич ки 26 15 6 5 49:22 51
05. Спар так 26 13 4 9 44:33 43
06. Рад ник 26 12 5 9 39:32 41
07. Про ле тер 26 11 6 9 25:28 39
08. ТСЦ 26 11 5 10 46:35 38
09. Рад нич ки 26 11 4 11 26:27 37
10. Мета лац 26 9 9 8 32:36 36
11. Вождо вац 26 9 6 11 37:40 33
12. Мла дост 25 8 7 10 25:41 31
13. Нови Пазар 26 8 6 12 31:46 30
14. Ј. Матис 26 8 5 13 31:40 29
15. Рад 26 8 2 16 19:43 26
16. Инђи ја 26 7 2 17 19:45 23
17. Напре дак 25 5 7 13 17:35 22
18. Зла ти бор 25 5 6 14 18:39 21
19. Мачва 25 6 2 17 18:45 20
20. ОФК Бач ка 25 3 5 17 19:37 14

Ада шев ци: Гра ни чар (А) – 
Ерде вик 2017 0:1; Шид: Јед но
та – ОФК Бикић 0:3; Рав ње: 
Зека Буљу ба ша – Сло га 3:0; 
Ноћај: Змај – Сло бо да 4:1; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Трго вач ки 4:1; Бер ка со во: Сре
мац (Б) – Фру шка Гора 1:0; 
Јарак: Сре мац (Ј) – Гра ни чар 
(К) 1:1; Рума: Једин ство – Оби
лић 1993 1:1.

01. Фру шко го р. 16 12 3 1 43:9 39
02. Сре мац (Б) 16 11 3 2 37:11 36
03. Гра ни ч. (К) 16 9 5 2 30:14 32
04. ОФК Бикић 16 8 7 1 29:8 31
05. Ф. Гора 16 9 3 4 34:14 30
06. Оби лић 16 8 5 3 36:22 29
07. Једин ство 16 8 5 3 28:14 29
08. Змај 16 7 4 5 35:21 25
09. Зека Буљ. 16 8 1 7 30:26 25
10. Гра ни ч. (А) 16 6 3 7 27:26 20
11. Трго вач ки 16 4 3 9 15:26 15
12. Сло бо да 16 4 3 9 20:33 15
13. Ерде вик 16 3 4 9 19:31 13
14. Сло га 16 3 2 11 17:43 6
15. Сре мац (Ј) 16 0 3 13 9:48 3
16. Јед но та 16 1 0 15 10:73 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Кру ше
дол 0:1; Нови Кар лов ци: 
Полет – Једин ство (П) 3:1; 
Крче дин: Фру шко го рац – Срем 
1:1; Жар ко вац: Напре дак – 
Гра ни чар 1:1; Бре стач: ОФК 
Бре стач – Шумар 0:1; Аша ња: 
Каме ни – Хрт ков ци 5:1; Деч: 
Сре мац (Д) – Рад нич ки 3:1; 
Буђа нов ци: Мла дост – Дунав 
6:0.

01. Срем 16 11 3 2 42:17 36
02. Рад нич ки 16 11 1 4 35:13 34
03. Сре мац (Д) 16 10 4 2 38:20 34
04. Полет 16 11 1 4 36:28 34
05. Гра ни чар 16 8 5 3 37:22 29
06. Напре дак 16 8 5 3 30:18 29
07. Једин . (П) 16 7 2 7 20:20 23
08. Фру шко го р. 16 7 2 7 17:23 23
09. Мла дост 16 6 2 8 37:39 20
10. Кру ше дол 16 5 3 8 31:33 18
11. Шумар 16 5 1 10 23:30 16
12. ОФК Бре ст. 16 4 4 8 16:26 16
13. Хрт ков ци 16 5 1 10 21:41 16
14. ЧСК 16 3 4 9 22:33 13
15. Дунав 16 2 5 9 16:34 11
16. Каме ни 16 3 1 12 15:39 9

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бешка: Желе зни чар – БСК 
3:3; Врд ник: Рудар – Напре дак 
1:2; Рума: Сло вен – Сло га (В) 
2:0; Добрин ци: Сре мац (Д) – 
Доњи Срем 2015 0:2; Срем ска 
Митро ви ца: Митрос – Рад нич
ки 1:1; Путин ци: ПСК – Пар ти
зан 1:8; Мар тин ци: Борац (М) 
– ЛСК 1:0; Вишњи ће во: Хај дук 
(В) – Борац (К) 3:0; Срем ска 
Митро ви ца: Љуко во – Хај дук 
(Б) 1:0.

01. Рад нич ки 18 13 4 1 48:11 43
02. Напре дак 18 13 3 2 36:19 42
03. Сло вен 18 11 3 4 35:15 36
04. Доњи Срем 18 11 3 4 36:17 36
05. Пар ти зан 18 9 3 6 33:24 30
06. Борац (М) 18 9 3 6 22:16 30
07. Желе зни ч. 18 8 4 6 40:30 28
08. Борац (К) 18 8 4 6 25:32 28
09. Сло га (В) 18 7 6 5 32:22 27
10. Љуко во 18 7 6 5 30:21 27
11. Митрос 18 5 4 9 27:30 19
12. ПСК 18 5 4 9 24:34 19
13. БСК 18 5 4 9 29:41 19
14. Хај дук (Б) 18 4 6 8 21:30 18
15. Сре мац (Д) 18 5 2 11 19:30 17
16. ЛСК 18 4 4 10 25:39 16
17. Хај дук (В) 18 2 3 13 23:43 9
18. Рудар 18 1 4 13 18:69 7

АК „СИРМИУМ”
Злато за Ању Чанчаревић

Протеклог викенда одржана 
су пионирска дворанска првен
ства Србије у атлетици.

Најпре, су се у суботу  6. мар
та такмичили најбољи млађи 
пионири и пионирке (У14). За
блистао је млади перспективни 
атлетичар „Сирмиума”  Стефан 
Ђонић, који је освојио две ме
даље у једном дану! У трци 
на 60 метара са препонама 
заузео је друго место и окитио 
се сребром, док је у дисципли
ни на 200 метара био трећи и 
освојио бронзу. С обзиром на 
овакве предиспозиције, очекује 
се да Стефан постане озбиљан 
тркач на 400 метара са препо
нама већ у јуниорском узрасту.

У недељу 7. марта, на бо
рилишта атлетске дворане у 

Београду изашли су старији 
пионири и пионирке. Поред до
брих резултата, које су оства
рили Тамара и Лука Прекајац, 
односно  Страхиња Чикић и  
Марко Алардовић, заблистала 
је и убедљиво победила Ања 
Чанчаревић. Она је освојила 
златну медаљу у дисциплини 
бацања кугле и најавила да 
Сремска Митровица и АК „Сир
миум” добијају једну праву на
следницу петоструке олимпиј
ке  Драгане Томашевић.

Овим такмичењима окон
чана је коначно дворанска ат
летска сезона, за коју такми
чари „Сирмиума” ипак немају 
најидеалније услове, али још 
једном показују какав су потен
цијал и колико се добро ради. 
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ОВАН: Раз ми сли те о 
про ме ни одре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у дого во ру са сарад

ни ци ма како бисте побољ ша ли 
сво ју послов ну пози ци ју. Сло бод
но може те да инси сти та ре на 
сво јим иде ја ма,јер  има те врло 
поу зда не пока за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном зано су спрем ни 
сте да учи ни те нешто посеб но 
како бисте импре си о ни ра ли свог 
парт не ра.

БИК: Неко бам даје 
кори сне инфор ма ци је 
и на такав начин вам 
пома же да пра вил ни

је про це њу је те раз ли чи те послов
не могућ но сти које има те на рас
по ла га њу. Јасно вам је да зајед
нич ки дого во ри пред ста вља ју 
пози ти ван помак у реша ва њу 
важних послов них или при ват них 
инте ре са. Сло бод но изра зи те 
сво ја осе ћа ња и учи ни те гест 
пажње пре ма свом парт не ру,што 
ће дове сти до зајед нич ке сре ће.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је те 
као осо ба,која нема 
вре ме на за неке 
повр шне сусре те или 

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

РАК: Уз добру про це
ну могућ но сти и пра
ви лан избор сарад ни
ка рела тив но брзо 

може те да оства ри те сво је циље
ве на послов ној сце ни. У свом 
пре по зна тљи вом мани ру уме те 
да осва ја те сим па ти је на раз ли
чи тим стра на ма. Када сте добро 
рас по ло же ни,има те ути сак да су 
вам доступ не нај бо ље могућ но
сти и тада доми ни ра те пред парт
не ром.

ЛАВ: Послов ни про
бле ми са који ма се 
тре нут но суо ча ва те 
зах те ва ју додат ни 

напор или добру кон цен тра ци ју. 
Нема потре бе да реа гу је те исхи
тре но,пре пу сти те осо ба ма од 
пове ре ња да одлу чу ју о неким 
зајед нич ким инте ре си ма. Добра 
љубав на стра те ги ја под ра зу ме ва 
и спрем ност да се непре кид но 
пре ва зи ла зе раз ли чи та огра ни
че ња кроз која тре нут но про ла зи
те у одно су са сво јим парт не ром.

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

те ве у оче ки ва њу да све тече по 
вашим про це на ма. Љубав не раз
ми ри це при хва ти те као про ла зну 
фазу,јер све води ка збли жа ва њу 
са парт не ром. Осло ни те се на 
сво је „скривене адуте“.

ВАГА: Неко вам даје 
кори сне суге сти је које 
лако може те да при
ме ни те при ли ком 

реша ва ња озбиљ них пита ња. 
Потру ди те се да пра вил но дози
ра те свој ства ра лач ки импулс са 
зајед нич ким инте ре си ма,како 
бисте на нај бо љи начин ускла ди
ли раз ли ке које посто је у мишље
њу. Тре нут но пре спи ту је те свој 
однос са бли ском осо бом у жељи 
да се што боље раз у ме те.

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

те да пре не се те ства ра лач ки 
импулс и кре а тив ну енер ги ју на 
сво ју око ли ну што вам олак ша ва 
оства ре ње мно гих пла но ва које 
има те. Нема потре бе да се упу
шта те у неке нов ча не ризи ке или 
да се заду жу је те.Пажљи ви је 
ослу шкуј те пору ке које доби ја те 
од бли ских осо ба. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
вео ма опре зно и 
неже ли те пре ви ше да 
ризи ку је те у послов

нофинан сиј ским пре го во ри ма. 
Ипак, мора ће те да се суо чи те са 
неким иза зо ви ма који нису по 
вашој вољи.Затра жи те савет од 
ста ри је осо бе,на кра ју ће се све 
реши ти у вашу корист.Оче ку је те 
више нежно сти и раз у ме ве ња од 
свог парт не ра.

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

довољ но енер ги је да се анга жу
је те на више стра на исто вре ме
но. Поне кад мора те дело ва ти 
енер гич но или улти ма тив но у 
дру штву сарад ни ка. Желе ли 
бисте да успо ста ви те бољу кон
тро лу над новим дога ђа ји ма у 
љубав ном живо ту,међу тим 
ништа зна чај но не може те да 
учи ни те без прет ход ног дого во
ра са парт не ром.

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

зајед нич ки дого вор,што неми
нов но усло вља ва одре ђе ни губи
так. Делу је те забри ну то због 
нових инфор ма ци ја. Упор но 
поку ша ва те у нај кра ћем року да 
реши те неке вели ке про бле ме. 
Нема раз ло га да се јогу ни те и да 
при го ва ра те свом парт не ру због 
неких сит ни ца.

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

нечи ју реак ци ју. Боље је да се 
држи те про ве ре них пра ви
ла,одло жи те неке напор не оба
ве зе док недо би је те боље усло
ве . Обра до ва ће вас посту пак 
неких бли ских при ја те ља. Пре пу
сти те се лепим осе ћа њи ма са 
парт не ром.

VREMEPLOV
10. март

1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као дик
та тор вла дао зе мљом до 1959, 
ка да га је са вла сти сру шио 
Фи дел Ка стро.

11.март
1981.  Под па ро лом “Ко со во  
ре пу бли ка” у При шти ни су из би
ле сту дент ске де мон стра ци је 
ко сов ских Ал ба на ца, ко је су у 
на ред ним не де ља ма за хва ти ле 
це ло Ко со во. То је би ло пр ви 
пут да су ко сов ски Ал бан ци 
ма сов но по др жа ли иде ју о не за
ви сној ко сов ској ре пу бли ци.

12. март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880, док је упра вљао јед
ним ен гле ским лен длордством 
у Ир ској, при ме њен не на си лан 
от пор од би ја њем са рад ње. 
Та кав вид от по ра ка сни је по 
ње му на зван бој кот.
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред седи шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Срби је и 
ли дер Демо крат ске стран ке 
Зо ран Ђин ђић.

13. март
1946. При пад ни ци ју го сло вен
ске слу жбе Др жав не без бед но
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске у 
Дру гом свет ском ра ту Дра го љу
ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу ђен 
на смрт због из да је. Стре љан је 
17. ју ла исте го ди не. 

14. март
1879. Ро ђен је не мач ки на уч ник 
Ал берт Ајн штајн, нај и стак ну ти ји 
те о ре ти чар фи зи ке у 20. ве ку, 
тво рац те о ри је ре ла ти ви те та 
(1916), до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1921. Из 
Не мач ке је еми гри рао у САД 
1933, по сле до ла ска на ци ста на 
власт. 

15. март
44. п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве
ре ни ци ко је су пред во ди ли Брут 
и Ка си је у Се на ту уби ли рим
ског ца ра и вој ско во ђу Га ја 
Ју ли ја Це за ра.
1824. Ро ђен срп ски пи сац Бран
ко Ра ди че вић, нај зна чај ни ји 
пе сник срп ског ро ман ти зма. 
Оду ше вљен при ста ли ца Ка ра
џи ће ве је зич ке ре фор ме, 
пе снич ким сло бо да ма озна чио 
про дор у но ву епо ху срп ске по е
зи је.

16. март
1521. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Фер нао де Ма ге лан сти гао на 
Фи ли пи не, где је кра јем апри ла 
по ги нуо у су ко бу с до мо ро ци ма. 
По сле три го ди не пло вид бе око 
све та, у Шпа ни ју се 1522. од пет 
бро до ва ње го ве екс пе ди ци је 
вра ти ла са мо “Вик то ри ја” са 18 
чла но ва по са де. Тим пу то ва
њем пр ви пут опло вље на 
Зе мља. 

HOROSKOP

Сре да, 10. март (25. фебру ар) 
Цве ти Тара си је Цари град ски

Четвр так, 11. март
(26. фебру ар) 

Све ти Пор фи ри је епи скоп гаски
Петак, 12. март (27. фебру ар) 
Пре по доб ни Про ко пи је Дека по
лит;Пре по доб ни Тала леј

Субо та, 13. март
(28. фебру ар) 

Пре по доб ни Васи ли је Испо вед
ник; Пре по доб ни Јован Каси јан

Неде ља, 14. (1) март
Све та пре по доб но му че ни ца 
Евдо ки ја ( Беле покла де)

Поне де љак, 15. (2) март
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Кири неј ски (Поче так поста)

Уто рак, 16. (3) март
Све ти муче ни ци Евтро пи је, 
Кле о ник и Васи лиск

Crkveni
kalendar

• Биће нам боље, кад ми 
буде мо бољи!
• Боже, дај нам само 
здра вља. За памет је 
већ касно!

Пога чи це
са чвар ци ма

Састој ци: 250300 гра ма чва
ра ка, 100 мили ли та ра мле ка, јед
но јаје, 180 мили ли та ра јогур та, 
500 гра ма бра шна, каши ка масти, 
20 гра ма ква сца, каши чи ца соли, 
јед но жуман це и каши ка мле ка.

При пре ма: Уме си те глат ко 
тесто од бра шна, рас тво ре ног ква
сца у мле ку, јаје та, јогур та, каши ке 
масти, каши чи це соли. Оста ви те 
45 мин да одмо ри. Усит ни те чвар
ке и поде ли те на четири дела. 
Пре ме си те тесто и развуците га. 
Ста ви те први део чва ра ка. Пре
кло пи те поло ви не. Ста ви те дру ги 
део чва ра ка, пре кло пи те поло ви
не хори зон тал но. Оста ви те тесто 
15 мину та. Раз ву ци те тесто на 40 
пута 40 цен ти ме та ра и поно ви те 
посту пак као први пут. Оста ви те 
тесто 15 мину та. Раз ву ци те тесто 
на 30 пута 30 цен ти ме та ра и 
малим калу пом чети ри до пет цен
ти ме та ра шири не, вади те пога чи
це. Ста ви те у плех обло жен папи
ром, пре ма жи те јед ним жуман це
том и каши ком мле ка. Ста ви те у 
рер ну на 200 сте пе ни, око 20 
мину та.
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SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Зоран Колт ко и 
Мар ти на Кирш.

ДОБИ ЛИ СИНА: Алек сан дар и Ната
ша Чере ко вић  Мачван ска Митро ви ца, 
Нема ња и Дра га на Раду ло вић  Срем
ска Митро ви ца, Душан и Љуби ца Јан
ко вић  Шид , Нема ња Анто ни је вић и 
Мари ја Петер Анто ни је вић  Риви ца, 
Дејан Ћосић и Вик то риа Жјак  Ћосић
Шид, Бра ни слав и Мила на Ерце гов
че вић  Срем ска Митро ви ца, Милан 
и Ната ша Пет ко вић  Срем ска Митро
ви ца, Алек сан дар и Јеле на Дуду ко вић 
 Рума, Миро слав и Ста на Бог да нов 
 Срем ска Митро ви ца, Нема ња и Све
тла на Мак си мо вић  Попин ци, Сини
ша и Суза на Сима но вић  Бер ка со во, 
Алек сан дар и Сне жа на Нов ко вић  Јар
ков ци, Јован и Јова на Ђор ђић  Раден
ко вић.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Бојан и Кри сти на 
Сто ја но вић  Ста ра Пазо ва, Пре драг и 
Дари ја Мар ја нов  Срем ска Митро ви
ца, Бра ни слав и Гор да на Кури џа  Кра
љев ци, Сте фан и Даја на Теша но вић 
 Срем ска Митро ви ца, Дар ко и Јеле на 
Тошић  Рума. 

УМР ЛИ: Миро слав Пали брк рођ. 
1931  Срем ска Митро ви ца, Слав ка 
Ива нов рођ. 1932  Срем ска Митро ви
ца, Ната ли ја Ђор ђић рођ. 1931  Срем
ска Митро ви ца, Дарин ка Това ро вић 
рођ. 1935  Огар, Сло бо дан Пешић 
рођ. 1943  Рума, Сло бо дан Грбић рођ. 
1942  Срем ска Митро ви ца, Милој ко 
Мар ко вић рођ. 1949  Ста ри Банов ци, 
Ран ко Лаћа рац рођ. 1945  Беше но во, 
Анђел ка Црнов че вић рођ. 1938  Срем
ска Митро ви ца, Ружи ца Радо са вље
вић рођ. 1939  Шашин ци, Ана Белић 
рођ. 1933  Голу бин ци, Ста на Тра вар 
рођ. 1939  Срем ска Митро ви ца, Небој
ша Јан ко вић рођ. 1980  Ветер ник, Бор
ка Мара вић рођ. 1939  Рума, Гор да на 
Уру мо вић рођ. 1975  Срем ска Митро
ви ца, Сав ка Ћур чић рођ. 1949  Гргу
рев ци, Ката Шур јан рођ. 1933  Срем
ска Митро ви ца, Ана Бол диш рођ. 1939 
 Бикић До, Нада Срет ко вић рођ. 1944 
 Бре стач, Ста ни сла ва Полић рођ. 
1946  Кузмин, Жив ка Нике тић рођ. 
1947  Ста ра Пазо ва, Зор ка Миле у снић 
рођ. 1958  Голу бин ци, Јован Бошњач
ки рођ. 1940  Рума, Деса Михај ло вић 
рођ. 1939  Рума, Душан Доро шки рођ. 
1979  Срем ска Митро ви ца, Дане Дра
го са вац рођ. 1938  Рума, Вида Кова че
вић рођ. 1936  Бешка, Мили ца Савић 
рођ. 1947  Лаћа рак, Душан ка Црно бр
нић рођ. 1932  Заса ви ца I, Мари ја Јор
гић рођ. 1941  Хрт ков ци, Зор ка Попо
вић рођ. 1942  Нови Банов ци.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Љуби ца Иво ше вић, рођ. 
1929, Зоран Мија то вић, рођ. 1950, 
Јован Девић, рођ. 1957, Анге ли на 
Вудра ко вић, рођ. 1935, Мир ко Сто ја
нац, рођ. 1942, Мира Михај ло вић, рођ. 
1948, Мили ца Раше та, рођ. 1934, Јови
ца Шка ро, рођ. 1958, Или ја Миле у
снић, рођ. 1930, Ђерђ Ембер, рођ. 
1946, Дра го мир Радо ва нац, рођ. 1945.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA АИКИДО ДРУШТВО „Bus hi do“ ИЗ ШАПЦА 

Интернационална 
трка у Кленку
На насипу код Клен

ка одржана је прва 
интернационална 

трка „Bus hi do ocr Chal
len ge“ чији је организатор 
Аикидо друштво „Bus hi
do“ из Шапца, уз помоћ 
коју је организаторима 
пружила румска Општи
на.

Ова трка, дужине осам 
километара, на којој 
учесници проверавају и 
померају гарнице своје 
издржљивости одржа
на је 7. марта на насипу 
дуж Саве код Кленка. Уз 
велики број учесника и 
заинтересованих, оджана је у два дела: 
трка са препрекама и екипно такмичење.

Александар Јанковић, организатор 
„Bus hi do ocr Chal len ge“ и председник 
Спортског центра „Bus hi do“ из Шапца, ис
тиче да је идеја за саму трку настала по 
узору на многе велике спортске догађаје 
овог типа у свету. 

 По узору на њих, покушали смо да так
ву трку донесемо у Србију и надам се да 
смо то урадили на прави начин. Ова трка 
је интернационална, јер су се пријавили 
људи из шест земаља. Имамо пријавље
них преко 350 такмичара. Дужина стазе 
је осам  километара и на њој се налази 
око 40 препрека, појашњава Александар.

Оно што издваја ову трку од сличних 
догађаја је то што на стази има 10 изузет
но екстремних препрека, које такмичари 
морају да савладају.

  Потрудили смо се да људима пружи
мо нешто ново, да могу да упознају своје 
границе,  победе непознато и савладају 
своје стархове. Имамо као учеснике 
припаднике МУПа, Војске, специјалних 
јединица, жандармерије, интервентних 
јединица, припаднике 72. Падобранске 
бригаде, чланове бројних фитнес клубо

ва... Људи  који воде ове 
тимове су ову трку препо
знали као добру да про
вере физичку спремност 
својих људи. Драго ми 
је због тога и верујем да 
смо на добром путу и да 
ће овај догађај бити до
бар, сматра организатор 
Александар Јанковић. 

Он додаје да су неке од 
препрека скакање на ваз
душне јастуке са висине 
од 10 метара, спушатње 
конопцем са железнич
ког моста, проласци кроз 
ватру и воду, провлачење 
испод бодљикаве жице, а 

у једном делу такмичења кроз део жица 
је пуштена и струја, што захтева изузетну 
пажњу и прецизност свих који учествују.

Јанковић се захвалио румској општини 
и људима из свог клуба, с обзиром на то 
да је њих стотинак пет дана припремало 
стазу и препреке и они су ти који су омо
гућили да се ова трка у Кленку и одржи.

За наше новине говориле су и две чла
нице „Be Fit Team“a из Београда. Кристи
на Васић каже да се у овом клубу трени
ра вредно и напорно. 

– Волим  да тренирам због себе, виде
ли смо овај челенџ и то нам се допало, да 
испробамо своје способности и видимо 
докле смо стигли, да истестирамо себе и 
тим. Спремали смо се на Ади у Београду, 
каже Кристина.

Њена старија колегиница Слађана Ви
даковић ове године пуни 50 година. 

– Овде сам искључиво да проверим 
и подигнем степен својих граница. Чули 
смо да су неке препреке екстремне и то 
нам је изазов да их савладамо, јер је то 
и мото нашег Клуба:увек померати гра
нице, без обзира на године, рекла нам је 
Слађана.

С. Џакула

Александар Јанковић

Слађана Видаковић и Кристина Васић
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „РУКО ТВО РИ НЕ“ 

Изло жба у част жена
Удру же ње „Руко тво ри

не“ је уз пошто ва ње 
свих про ти ве пи де ми

о ло шких мера од 4. до 9. 
мар та у сво јим про сто ри ја ма 
на Жит ном тргу 13 орга ни
зо ва ло изло жбу, сим бо лич
но посве ће ну Осмом мар ту, 
Дану жена. Поред радо ва 
овог удру же ња, посе ти о
ци су могли да виде и купе 
пред ме те Удру же ња сла
бо ви дих. Ина че, Удру же ње 
„Руко тво ри не“ тра је већ 15 
годи на, има седам чла ни ца, 
које изра ђу ју руч но рађе
не пред ме те од при род них 
мате ри ја ла са етно и тра ди
ци о нал ним моти ви ма. Ту су 
и пред ме ти од сувих тика
ва, које посеб ном тех ни ком 
изра ђу је пред сед ни ца „Руко

тво ри на“ Ана Анто нин. 
– Наше чла ни це се баве 

везом, тка њем, хекла њем. 
Тако ђе, пра ви мо и деко ра
тив не и упо треб не пред ме
те, деч је играч ки це, број не 
суве ни ре, као и деко ра тив не 
пред ме те од облу та ка. Кон
крет но, ја се бавим посме
ђи ва њем сувих тика ва, које 
има ју моти ве Фру шке, горе, 
Сре ма, Сир ми у ма. Циљ 
нам је да негу је мо ста ре 
зана те, упо тре бу при род них 
материјала и руч ни рад, који 
се нажа лост, код нас не цени 
коли ко би тре ба ло. Овом 
изло жбом смо хте ли да 
пока же мо анга жман жена у 

овим кри зним вре ме ни ма, и 
да „тужном“ Дану жена дамо 
ведри ну. Жена је у кри зним 
ситу а ци ја ма увек покре тач, 
рекла је Ана Анто нин.

Она је дода ла да је у пла ну 
да се у про сто ри ја ма Удру
же ње „Руко тво ри не“ одр же 
ради о ни це и еду ка ци је како 
би се што већем бро ју мла
дих при бли жио руч ни рад и 
ста ри зана ти. Тако ђе, како је 
рекла Ана Анто нин, пред ме
ти чла ни ца „Руко тво ри на“ се 
и након изло жбе могу виде
ти и купи ти у про сто ри ја ма 
тог удру же ња, на Жит ном 
тргу број 13.

З. Попо вић
Ана Анто нин

Изло жба Удру же ња „Руко тво ри на“

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ”

24 медаље са Првенства Војводине
Протеклог викенда  је у 

организацији Карате Савеза 
Војводине одржано Првенство 
Војводине за полетарце, пионире и 
наде у Спортском центру у Новом 
Бечеју. Учешће је узело 46 клубова, 
а каратисти Карате клуба „Срем” 
наступили су са 16 такмичара и 
освојили 24 медаље. Освојено 
је 15 злата, шест сребра и три 
бронзи. Ово је уједно и пласман за 
Првенство Србије. Најуспешније 
такмичарке првенства са три 
златне медаље су Дуња Бережни, 
Ирена Грујанић и Анђела Перовић. 
Клуб Иве Винковић поново је 
заузео прво место у генералном 
пласману клубова по броју златних 
медаља. 

Златни су: Хелена Малбашић , 
Грујанић Ирена ( три злата), Анђела 
Перовић (три злата у катама и 
борбама), Дуња Бережни (три 
злата), Бранислав Лазаревић, Сара 
Глумац, Сара Старчевић, Дуња 
Павловић, Тимић Тамара, Жана 
Ђурђевић, ката тим полетарке 
(Милица Матаруга, Дуња Бережни, 
Дуња Павловић) и ката тим 
полетарке (Ирена Грујанић, Миона 
Мурић, Анђела Перовић).

Сребрни:  Мила Ликић, Миона 
Мурић и Дуња Павловић.

Бронзани: Ена Лаћарац, Милица 
Матаруга, Јован Матаруга, Дуња 
Ликић, Хелена Малбашић, ката 
тим наде Сара Глумац, Жана 
Ђурђевић, Тамара Тимић.


