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Добрирезултати
масовнеимунизације

ТихомирСтаменковић,председ
ник Скупштине општине Шид,
15.мартаобишао јевакцинал

ни пункт у Дому здравља у Шиду.
Имунизација грађана је приоритет
над приоритетима што се председ
ник Скупштине и уверио у разго
вору са лекарима и медицинским
особљем. Масовна вакцинација је
одличноорганизована,а грађанисе
пријављују преко еУправе и изја
шњавајусезаодређенувакцину.
 ОпштинаШид и локална самоу

правасеодсамогпочеткаепидемије
ухватила у коштац са опаком боле
шћуичинисведабисмосеуспешно
изборили. У последња два месеца,
посленабавкевакцине,правовреме
но информишемо суграђане у вези
сасвимпитањима,којасеодносена
имунизацију.Досадајенатеритори
јиОпштинеШидвакцинисано преко
5800суграђана,аревакцинисанооко
3500.Желимдасезахвалимздрав
ственимрадницимауДомуздравља
и председнику Републике Србије
АлександруВучићунасвимвакцина
макојесмодобили,алииграђанима
који су схватили озбиљност ситуа
цијеиодазивајусеувеликомброју.
Поредмедицинскогособља, тусуи

помоћни радници, људи који раде
у колцентру, сва јавна предузећа и
установе, које такође доприносе да
имунизацијапротичебезпроблемаи
уштовећемброју.Желимдапохва
лим и рад медија који нас у свему
овоме прате и обавештавањем гра
ђана помажу да се вакцинација на
територији наше општине изводи
успешно,рекаојеСтаменковић.

Дабисвебилопопротоколузаду
женисуилекарикојипревакцинаци
јепрегледајупацијенте.
Сви пацијенти који су пријавље

ни преко еУправе, буду вакциниса
нитокомдана,акоимајунекетегобе
и сметње вакцинација се одлаже. У
том случају, ако је реч о првој дози
вакцине, а особа неможе због тре
нутногздравственогстањадајепри
ми,морасејошједномпријавитина
порталуеУправе,реклаједрИвана
Станчић.
ДраганаСантрачјетогданадоби

лапрвудозувакцине.
Каонекокобринеосвомздрављу

и здрављу својих најближих, прија
вила сам се јошна почетку када су
почелепријавезавакцинације.Пору
чујем свим грађанима да дођу и да
севакцинишу,реклајеДрагана.
Сви заинтересовани грађани који

до сада нису примили вакцину, а
желе да се вакцинишумогу се при
јавитинабројтелефона0800222
334илинабројеветелефоналокал
ногпозивногцентра0648795010;
0648795011;0648795012;064
8795013илинаброј022711001,
а такође могу се пријавити и преко
портала:еУправе:euprava.gov.rs.

ТихомирСтаменковићидрИванаСтанчић

ДраганаСантрач
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА ПОСЕ ТИ ЛА МОБИЛ НИ ВАК ЦИ НАЛ НИ ПУНКТ У ЛАЋАР КУ

Иму ни за ци ја доступ ни ја 
свим гра ђа ни ма

Градоначелница Све
тлана Миловановић
је 20. марта обишла

мобилнивакциналнипункт
у Лаћарку, који је први
таквог типа на територи
ји Сремске Митровице.
Циљорганизовањамобил
них вакциналних пунктова
јестедасезаинтересовани
грађанинабрзилакначин
вакцинишу против вируса
короне. Како је најавље
но, овакви пунктови ће се
у наредном периоду наћи
и у осталим митровачким
селима.
– Колико смо чули од

особља које ради имуни

зацијууЛаћарку,задовољ
нисубројемвакцинисаних
људи. Али, наравно да то
може још и више и боље.
Вакцинација је на овај

начин доступна сваком
суграђанину.Мобилнивак
цинални пунктови би тре
бало да наредног викен
да буду у Мартинцима и

Кузмину,реклајеСветлана
Миловановић.
МилеЂурић из Лаћарка

је један од грађана који је
намобилномвакциналном
пунктупримиовакцину.
–Примиосамдругудозу

кинеске вакцине. Овај
мобилнивакциналнипункт
много значи, јер је вакци
нација доступнија свима
нама у мањим средина
ма.Ипакнам једалекода
идемо до града да бисмо
примили вакцину. Ова
ко јемногобоље,рекао је
Ђурић.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

Миле ЂурићСве тла на Мило ва но вић

Градски Штаб за ванредне ситу
ације је на телефонској седници,
одржаној 21. марта, донео нове
одлукеуциљуспречавањаширења
болести ковид19. Како се наводи
у закључку Штаба, од 22. марта и
даљесвојуделатностнемогуоба
вљати угоститељски објекти (осим
шалтерске услуге продаје хране и

пића,безуласкауобјекат)итржни
центри.Апотеке, ординације, лабо
раторије могу радити без ограни
чења, а радно време продавница
прехрамбених производа је до 21
час. Такође, занатске радње, тере
тане,фитнесиспацентри,базени,
објектикојиприређујуигренасрећу,
галерије,позоришта,музејииигра

онице(безорганизовањапрослава)
могу радити до 20 часова. Радно
времерестораниидругихпростора
у којимасепружају услугеисхране
у категоризованим и некатегоризо
ванимсмештајнимобјектимаикате
горизованомприватномсмештајуза
лицакојаимајупријављенборавак
једо21час.

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Уго сти те љи и тржни цен три
и даље затво ре ни
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Епи де ми о ло шка ситу а ци ја
и даље ван ред на

НаседнициШтабазаванреднеситу
ације, која је одржана 19. марта,
изнесенисуподациоепидемиоло

шкој ситуацији у Срему и Сремској
Митровици. Како је рекла директорка
Завода за јавно здравље др Нада Зец
Петковић, закључно са 19. мартом, у
Срему је регистровано укупно 1440
активнихслучајаинфекцијековид19,од
тогаје333уСремскојМитровици.Према
речима начелника Опште медицине др
Адила Елхага вакцинација у Сремској
Митровици протиче добро и 19. марта
првудозувакцинејепримило19.669гра
ђана, док је ревакцинисано 13.077. У
Општој болници је у ковидделу било
смештено70пацијената,19сеналазило
нареспиратору,докјеједнолицеимало
кисеоничкупотпору.
–УСремскомокругује18.мартареги

стровано 143 нова случаја ковид19
инфекције. Од тог броја је у Сремској
Митровици регистровано 18, Старој
Пазови 54, Руми 22, Инђији 13, Иригу
осам, Шиду 15 и Пећинцима 13 нових
случајева инфекције. Број укупно реги
строваних активних случајева у Старој
Пазови је 506, Руми 200, Инђији 146,
Иригу 45, Шиду, 121 и Пећинцима 89.
Епидемиолошкаситуацијајеидаљеван
редна са тенденцијом пораста броја
новооболелих, и то са високом стопом

обољевања.Уструктуриоболелихдоми
нирају лица која судијагностикована на
брзомантигенскомтесту,абројлицакоји
је дијагностикован ПЦР тестом је доста
мањи у односу на претходни период.
Радисеолицимастароснедобиод30до
50 годинаживота,то јест,олицимакоја
сусоцијалноактивна,каоирадноактив
нимособама,којемогудабудурезерво
ариипреносиоциовеболести,рекла је
дрНадаПетковићЗец.
ОнајетомприликомнајавиладаЗавод

за јавно здравље очекује да добије
посебнетестовенаодређивањеспеција

лизованихантителакодлицакојасувак
цинисана.
ДрАдилЕлхаг јерекаода је18.марта

укупнопрегледано43особеуКовидамбу
ланти.
–Одтогаје12билоантигенпозитивних,

ауконтролнојКовидамбулатиималисмо
79 прегледа. Доминирају благе клиничке
форме. Нагласио бих да смо 18. марта
ималималипроблемса„Спутњик“вакци
ном.Дошлоједогрешкеубројудоза,тако
дасмоималишестљудикојесмоморали
вратити,ањиховавакцинацијајеобавље
нанаредногдана,рекаоједрЕлхаг.

Заменик градоначелника Петар
СамарџићјенаседнициШтабазаван
редне ситуације, одржаној 19. марта
најавиоисплатупомоћиугоститељима.
Речјеопомоћиугоститељимаувисини
од50.000динара.
–Преко100захтевасеоскихи град

скихугоститељајепристиглопојавном
позиву који смо расписали за помоћ
угоститељском сектору. У питању су
кафићи, ресторани, хамбургерије, про
давнице брзе хране, дечје играонице.
Махомсутопривреднисубјектикојису

у току епидемије претрпели велике
потешкоће.Управојетоједанодразло
газбогкојегсмосеодлучилидапомог
немо угоститељима. У питању је 85
градских угоститељских објеката, 12
сеоских, шест захтева није испунило
прописанеусловеикритеријумејавног
позива.Паралелносаовим,спремасе
исплатасредставаједнократнепомоћи
свечанимсалама,аспремајусеинове
линије помоћи у области туристичко
угоститељскогсектора,рекаојеСамар
џић.

Помоћ уго сти те љи ма

др Нада Зец Пет ко вић др Адил Елхаг

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја је и даље ван ред на са тен ден ци јом пора ста бро ја ново
о бо ле лих, и то са висо ком сто пом обо ље ва ња. У струк ту ри обо ле лих доми ни ра ју 
лица која су дијаг но сти ко ва на на брзом анти ген ском тесту, а број лица који је дијаг
но сти ко ван ПЦР тестом је доста мањи у одно су на прет ход ни пери од. Ради се о лици
ма ста ро сне доби од 30 до 50 годи на живо та, рекла је дирек тор ка Заво да за јав но 
здра вље др Нада Зец Пет ко вић
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Посе та 15.000. вак ци ни са ној
Митров чан ки
Заменикградоначелника

Петар Самарџић посе
тиоје17.мартаНаташу

Кесић, која је 15.000. вакци
нисана особа на територи
ји Сремске Митровице. Том
приликом, заменик градо
начелника је Наташи Кесић
уручио поклоне витамине,
пробиотике, бесконтактни
топломер и ваучер за лабо
раторијскеанализе.
– Овом приликом бих

желеодасезахвалимНата
ши Кесић и свим Митров
чанима који су се до сада
вакцинисали. Масовна иму
низација почела је 9. мар
та у Сремској Митровици и
управо тог дана је госпођа
Кесић примила вакцину. До
данас,17.марта,вакциниса
но јеблизу20.000становни
ка, што представља око 25
одсто популације. Наравно,
на том броју се не зауста
вљамо, али се налазимо на
одличном путу ка форми
рању колективног имуните
та. Масовна имунизација,
и иначе подразумева већи
обухват вакцинисања попу
лације,алитонијепресудан

фактор.Битно је вакциниса
тивећипроценатпопулације
ушто краћемроку. Јер,што
јевећипротоквремена,веће
суишанседасевирусизме
ниитежегајеконтролисати.
Искористио бих прилику  и
позвао све наше суграђане
да се вакцинишу што пре и
искористемогућностипред
ности масовне имунизаци
је, јеримјеомогућенодато
обаве без претходних прија
ванаеУправеибезпретход
ног заказивања.Довољно је
самодапонесуличнукартуи
дасевакцинишуилиуграду
у хали „Пинки“ или у својим
сеоскимздравственимамбу
лантама,рекаојеСамарџић.
Наташа Кесић је примила

кинеску „Синофарм“ вакци
нуи кажеда је процесиму
низацијепрошаоунајбољем
реду.
–Наконвакцинацијенисам

имала никакве нежеље
не реакције. Захваљујем се
локалној самоуправи што је
савршено организовао про
цес имунизације.Вакцина је
свима доступна, нема чека
ња ни гужви и све се брзо

одвија.Захваљујемсезаме
нику градоначелника Петру
Самарџићу који ме је посе
тио и донео поклон. Свима
бихпоручиладаводерачуна
о себи, здрављу својих нај

ближих,поштујусвепротиве
пидемиолошке мере и буду
дисциплиновани, рекла је
НаташаКесић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић посе тио 15.000.
вак ци ни са ну гра ђан ку Ната шу Кесић

СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ РУМА

Одлука о дужем радном
времену Ковид амбуланте
ТрећаседницаШтабазаванредне

ситуацијеодржанаје22.мартаа
нањој је анализирана актуелна

епидемиолошка ситуација у румској
општини и донете одређене мере у
складу сањом, поредвећпостојећих
којеједонеоРепубличкикризништаб.
Треба истаћи да се бележи раст

заражених лица и закључно са 21.
мартом у румској општини има 284
актуелнаслучајакоронавируса,дакле
53вишеносамопретридана.
  То нам говори да морамо сви

озбиљније да схватимоову ситуацију
и због тога смо радно време Ковид
амбуланте повећали и вратили на
ранијерадновремеод7до20часова
раднимданима.Упреподневнојсмени
су ангажоване три лекарске екипе а
поподнедве,доксезавикендрадиод
7до15часова.То јеначинрадакоји
смоималикадасмоималиинајвише

зараженихграђана.Морамдаукажем
дасумереуодносунапрошлунеде
љу на републичком нивоу ублажене,
јер јеосталоданерадесамоугости
тељски објекти, ресторани, кафићи и
барови, док остали могу да раде уз
ригорознијуконтролутихмера–рекао
је Слађан Манчић, командант Штаба
заванреднеситуације.
Зато једатналогдасвеинспекциј

скеслужбеобављајуконтролуиводе
рачуна о примени атуелних мера. У
токупрошленедељеурумскојопшти
нинијебилоискакањаиз тихмераи
њиховогкршења.
Број вакцинисаних је 7.687 лица а

ревакцинисано4.240лица.
На овој седници је усвојен и изве

штајорадузапрошлу,каоипланрада
Штаба за ванредне ситуације румске
општинезаовугодину.

С. Џаку ла
Слађан Манчић
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МИНИ СТАР КА ПРИ ВРЕ ДЕ АНЂЕЛ КА АТА НА СКО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА СРЕМ СКУ
МИТРО ВИ ЦУ И ПЕЋИН ЦЕ

Компаније у Срему примери 
доброг пословања

Министарка привреде
Анђелка Атанаско
вић посетила је 17.

марта Сремску Митровицу
и општину Пећинци. Том
приликом, она је одржала
састанак са представници
ма обе локалне самоупра
ве и обишла компанију
„Металфер“ у Сремској
Митровициифирму„Мило
текс“уШимановцима.Обе
овекомпанијесууспеледа
утокукризекоја јеизазва
наепидемијоминвестирају
у проширење производних
капацитетаизапосленове
раднике. Како је рекла
АнђелкаАтанасковић,циљ
оваквих посета јесте уна
пређење сарадње Мини
старстваилокалнихсамоу
права. Са министарком у
обиласку били су и пред
ставнициПривредне комо
ре Србије, међу којима је
биоидиректорРегионалне
привреднекомореСремска
Митровица Предраг Муј
кић.
Након састанка мини

старке Анђелке Атанаско
вићиградоначелницеСве
тланеМиловановићиоби
ласка компаније „Метал
фер“,СветланаМиловано
вићјеистакладаћелокал
на самоуправа инсистира
тинаподршцииндустријиу
СремскојМитровици.
 Министарка Анђелка

Атанасковић има разуме
вањазаСремскуМитрови
цу.Локалнасамоуправаће
учинити све да индустрију
подржимодуалнимобразо
вањем, како би компаније,
којепослујууграду,имале
стручну радну снагу, пору
чила је Светлана Милова
новић.
Анђелка Атанасковић је

најавила подршку метал
ској индустрији и решава
њепроблемаутомсектору.
Онајенагласиладајесве
сна проблема у металској
индустријиидаћенастоја
ти, иако се решење мора
тражитиуспрезинеколико
министарстава, да се што
пре пронађе адекватна

помоћилипрограм.
 „Металфер“ је једина

компанија у Србији која
производи бетонски челик
и топло ваљане шипке.
Послују одлично. То треба
сачувати.Уједносуиноси
оцизнака„Чуваркућа“,што
значидајетодобрадома

ћа производња. Обилазим
таквефирме,какобиљуди
видели шта све имамо у
Србији,аМинистарствоће
им сигурно помоћи, рекла
јеАтанасковић.
Митровачки „Металфер“

има топионицу капацитета
450.000тонаиваљаоницу.

Посета компанији „Милотекс“ у Шимановцима

Састанак у Фрадској кући у Сремској Митровици
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Сировина за топионицу је
искључивоотпадногвожђе,
такодајепроизводдобијен
у потпуности од рецикла
же.
 Наша производња је

заснована на принципима
одрживости и циркуларне
економије.Притом,задово
љавасвенајстрожееколо
шке стандарде, рекао је
директор „Металфера“,
БранкоЗечевић.
МинистаркаАнђелкаАта

насковић је председником

Општине Пећинци Сини
шом Ђокићем и представ
ницима Регионалне при
вредне коморе обишли
компанију „Милотекс“, где
су их дочекали директор
фабрике Милош Бјелано
вић и Стефано Бресан,
генерални директор „Аку
Италија“ групације у чијем
саставу послује „Мило
текс“.
Председник Ђокић се

захвалио министарки на
посети и прилици да је у
директном разговору упо
знасапословнимамбијен
том у пећиначкој општини.
Онјенагласиодосадашњу
добру сарадњу између
Министарства привреде и
ОпштинеПећинци,иизра
зио уверење да ће та
сарадњаубудућностибити
унапређена.
– Индустријска зона у

Шимановцима је синоним
за гринфилд инвестиције.
То је разлог што у овом
тренутку на евиденцији
незапослених имамо само
680лицаунашојопштини.
Захваљујућиполитициеко
номски јаке и стабилне
Србије коју води председ
никРепубликеАлександар
Вучић,значајнуподршкуза

развој индустријских зона
добијамо од Владе Репу
блике Србије, Покрајинске
владе и ресорног мини
старства, и верујемо да
ћемотуподршкудобијатии
убудуће,изјавиојеЂокић.
Након састанка са пред

ставницималокалне само
управе и обиласка погона,
министаркаАтанасковићје
изјавила да је циљобила
ска привредних субјеката
широм Србије успостаља
њедијалогасапривредни
цимаипромоцијапрограма
подршкекојумогудакори
сте.
– Фабрика „Милотекс“

производи обућу за рено
миранесветскепроизвођа
че, каои завојскуиалпи
нисте. Ова компанија је
добила подстицаје од
Министарства привреде.
Њихово пословање је
добро, запошљавају око
180 радника, а планирају
дапроширетајбројна250.
Овакве фирме су показа
тељ да у нашој земљи
може лепо да се ради и
заради. Жеља нам је да
обиђемо фирме широм
Србије које су користиле
подстицајна средства
државе. Овом приликом

позвала бих све привред
никедааплицирајузанеки
од програма Министартва
привреде, а ми ћемо им
помоћиупословању,рекла
јеАтанасковић.
Директор Регионалне

привредне коморе Срем
ског управног округа Пре
драгМујкић рекао је да је
општинаПећинци једнаод
репрезентативнијихопшти
наСремскогокруга.
– Општина Пећинци у

последњедвегодинебеле
жи 26 нових инвестиција,
предњачи са просечним
платамакојесуизнадпро
сека Републике и има 800
привредних субјеката који
послујунањенојтеритори
ји, рекао јеМујкић и иста
каодајекомпанија„Мило
текс“ у претходној години
забележила преко милион
евра спољнотрговинске
разменеиоствариласуфи
цит.
Милош Бјелановић,

директор фабрике, нагла
сио је да јеМилотекс упр
кос пандемији имао конти
нуиран раст, као и да су у
плану проширења произ
водних капацитета и нова
упошљавањарадника.

Е. М. Н.

У Сремској Митровици министарка Анђелка Атанасковић је обишла компанију „Металфер“

„Метал фер“ је једи на ком па ни ја у Срби ји која про из во ди бетон ски челик и 
топло ваља не шип ке. Послу ју одлич но. То тре ба сачу ва ти. Ујед но су и носи
о ци зна ка „Чувар ку ћа“, што зна чи да је то добра дома ћа про из вод ња. Оби
ла зим такве фир ме, како би људи виде ли шта све има мо у Срби ји, а Мини
стар ство ће им сигур но помо ћи, рекла је Анђелка Ата на ско вић
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ИНТЕР ВЈУ СА ПРЕД СЕД НИ КОМ ОПШТИ НЕ ШИД ЗОРА НОМ СЕМЕ НО ВИ ЋЕМ 

Општи ни пред сто ји пери од 
рада, изград ње и напрет ка

ПредседникОпштинеШидЗоран
Семеновић је агилни, ангажо
вани и могло би се рећи  тип

политичара за кога нема “тешких
питања”иувекјеспремандасеода
зовепредставницимамедија.Насва
копитањедајеконструктивнеодгово
ребашкаоиуовомразговору.

Вест која је обе ле жи ла крај 
фебру а ра је дола зак мађар ских 
инве сти то ра. Два де сет хек та ра 
земљи шта у инду стриј ској зони је 
купље но. Шта је сле де ћи корак?
–Мађарскакомпанија„UBMFEED“

d.o.o,највећакомпанијазапроизвод
њусточнехраненаЗападномБалка
ну,потписалаjeуговорсаДирекцијом
заимовинуРепубликеСрбије о оту

ђењу грађевинског земљишта у јав
ној својини Републике Србије, одно
снопарцелеод20хектара,уоквиру
индустријске зоне у Адашевцима.
Инвеститор је у целости извршио
уплатузапредметнупарцелу,исада
следи припрема пројектне докумен
тације и урбанистичког пројекта за
изградњупроизводнихискладишних
капацитета. Ово је друга гринфилд
инвестицијауопштиниШидупослед
њих годинудана.Вредностинвести
ције је 20милиона евра, а погон ће
почетисарадомнајкасниједо2022.
годинеиупослићеупрвојфазипреко
педесет радника. План је да ово
постројењеостваригодишњикапаци
тет од 150 000 тона сточне хране и
пратећих производа годишње, са

циљем достизања прихода од 37
милиона евра на годишњем нивоу.
Желимусвојеличноиме,иуимегра
ђана општинеШид, да се захвалим
председникуРепубликеСрбијеАлек
сандру Вучићу, на његовом труду,
вољииенергијиданашаСрбијабуде
јака,стабилнаиравномерноразвије
на, зато што се бори за оно што је
грађанима најбитније: повећање
стандардаибољабудућностњихове
деце. Захваљујући председнику и
општинаШид је постала атрактивна
дестинација за потенцијалне инве
ститоре, тако да у 2021. и у 2022.
години можемо очекивати отварање
нових радних места, предстоји нам
период брзог развоја и напретка
нашеопштине.

Зоран Семе но вић

Мађар ска ком па ни
ја „UBM FEED“ d.o.o, 
нај ве ћа ком па ни ја за 
про из вод њу сточ не 
хра не на Запад ном 
Бал ка ну, пот пи са ла 
je уго вор са Дирек

ци јом за имо ви ну 
Репу бли ке Срби је о 
оту ђе њу гра ђе вин

ског земљи шта у јав
ној сво ји ни Репу бли

ке Срби је, одно сно 
пар це ле од 20 хек та

ра, у окви ру инду
стриј ске зоне у Ада

шев ци ма. Инве сти
тор је у цело сти 

извр шио упла ту за 
пред мет ну пар це лу, 

и сада сле ди при
пре ма про јект не 
доку мен та ци је и 

урба ни стич ког про
јек та за изград њу 

про из вод них и скла
ди шних капа ци те та
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У Вла ди АП Вој во ди не пот пи сан је 
уго вор за финан си ра ње про је ка та у 
обла сти инфра струк ту ре. Из буџе та 
је издво је но 100 мили о на дина ра, 
која су наме ње на за рекон струк ци ју 
неко ли ко пут них пра ва ца у МЗ Куку
јев ци.
–ВладаАПВојводине подржала је

пројекат Општине Шид „Рехабилита
цијаулицаунасељуКукујевци“изату
наменуУправаза капиталнаулагања
АПВојводинеопределилаје100мили
она динара.Овај пројекат ће обезбе
дити стабилно, сигурно и дугорочно
одвијањесаобраћаја,алииомогућити
већубезбедностисмањењебројасао
браћајних незгода.Постојеће улице у
насељуКукујевцисутакведајереха
билитација неопходна, путеви су
оштећени,пунипукотина, каоиудар
нихрупаодпољопривреднихмашина,
тешке механизације и других видова
путничког саобраћаја,због великог
бројапривредникаипредузетникакоји
послују и живе на територији месне
заједницеКукујевци.Коловозјеоште
ћенизбогнерешеногодводњавањаи
лошег одржавања банкина, што је
довелодопропадањаидопојавемре
жастих пукотина. Реализацијом овог
пројекта, решиће се вишедеценијски
проблемуКукујевцима.Усарадњиса
Владом АП Војводине, и у наредном
периоду,наставићемодареализујемо
све најзначајније инфраструктурне
пројектекојизарезултатимајупобољ
шање услова и унапређење живота
нашихграђана.

Покре ну та је и ини ци ја ти ва за 
изград њу спо ме ни ка вели ком срп
ском сли ка ру Сави Шума но ви ћу?
Изузетносамразочарансазнањем

да се лик и дело Саве Шумановића
дерогирауконтинуитетудужеодпеде
сет година, као и то да нити једног
председникаопштинеуовоммилени
јуму није заболела чињеница да се
градШиднијеодужионајвећемрепре
зентунашеопштине,јерјезначајлика
иделаСавеШумановићаукултурном
идентитетулокалнесамоуправеогро
ман.УметничкифондСавеШуманови
ћа,којипредстављанационалноблаго
непроцењиве уметничке и материјал
не вредности, превазилази оквире
локалног значаја, његово стварала
штвоприпадаупотпуностинајвишим
дометима тадашње европске умет

ности,тесамселичнозаложиодасе
на најрепрезентативнијем месту, у
непосредној близини Галерије слика
„СаваШумановић“, подигне споменик
светскипознатомсликаруСавиШума
новићу као знак захвалности, јер је
својим сликама наше место, учинио
славнимипознатим.УзподршкуКул
турнообразовног центра, овај мону
менталниспоменикСавиШумановићу
ћебитиизграђендокрајагодине.

Наја вље но је да ће у нашу општи
ну сти ћи још 15 инве сти то ра, има  ли 
про ме на?

 Последњих неколико месеци
ОпштиниШидсеписмомонамерама
обратило15инвеститора,којисебаве
различитим делатностима и који су
увиделе све стратешке предности
општинеШид.Већинањих језаинте
ресована за индустријску зону Ада
шевци,анекисуразматралииопцију
дасвојпосаозапочнууоквируинду
стријске зоне Вишњићево. Њихове
захтеве је у начелу прихватило
Општинско веће, извршена је парце
лација и сада следи процедура око
купопродаје парцела, коју обавља
Дирекција за имовину Републике
Србије, будући да је она власник
земљишта. Да би се предметно
земљиште отуђило, потребно је да
заинтересовани инвеститори покажу
озбиљну намеру да започну делат
ност на тој локацији и да запосле
одређенбројлица,довољандадржа
вадонесеодлукуопродајиземљишта
подповољнијимусловима.Миуовом
тренутку не можемо знати да ли ће
свих 15 инвеститора, заинтересова
них за земљиште у нашој општини,
испунити условеиподнети свунеоп
ходнудокументацију,аливерујемода
оникојисуозбиљниутојнамеринеће
пропустити прилику да започну свој
посаоуоквирутакодобропозициони
ранезоне,каоштојезонаАдашевци.
Јошакотомедодамоиинформацију
да је формирање слободне зоне у
повоју,мишљењасмоданампредсто
ји период рада, изградње, али и
напретка.

Ради се и у месним зајед ни ца ма. 
Сре ђу ју се шко ле, Домо ви кул ту ре, 
све оно што је и потреб но за ква ли
тет ни ји живот ста нов ни ка?
Трудимо се да се сва наше села

равномерно развијају.Циљнам је да
створимо једнаке услове и квалитет
нији живот за све наше грађане без
обзира да ли ониживе у сеоској или
градскојсредини.Упретходномпери
оду реализовали смо неке од најзна
чајнијихпројекта,пресвегамислимна
изградњу водовода у петфрушкогор
скихсела.Сада јеупланупобољша
ње квалитета и унапређење постоје
ћих водовода, у већини села адапти
рали смо објекте школа и вртића,
домова култура… Тај тренд ћемо
наставити и у наредном периоду.
Захваљујућидобројсарадњисарепу
бличкими покрајинскиминституцијма
побољшаћемо квалитет живота
мештана у свимнасељенимместима
шидске општине. Поред инфраструк
турнихрадова,којисуодвеликогзна
чаја, наша села, свако на свој начин
одише и друштвено – културном
баштином и традицијом, имају своја
удружења жена, ловаца, фудбалске
клубове,културноуметничкадруштва,
манифестације и ми се трудимо да
помажемои уовомдоменуибудемо
деоунапређењакултуреидруштвеног
животауселиманашеопштине.

Д. Попов

Умет нич ки фонд
Саве Шума но ви ћа,
који пред ста вља

наци о нал но бла го 
непро це њи ве

умет нич ке
и мате ри јал не

вред но сти, пре ва зи
ла зи окви ре локал ног 
зна ча ја, њего во ства

ра ла штво при па да
у пот пу но сти

нај ви шим доме ти ма 
тада шње европ ске
умет но сти, те сам се 

лич но зало жио да се 
на нај ре пре зен та тив
ни јем месту, у непо

сред ној бли зи ни
Гале ри је сли ка „Сава 

Шума но вић“, подиг не 
спо ме ник свет ски 
позна том сли ка ру
као знак захвал но

сти, јер је сво јим сли
ка ма наше место,
учи нио слав ним

и позна тим
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ИНТЕР ВЈУ: ПРЕД СЕД НИ ЦА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ

Беочин ће постати још 
боље место за живот

Протекла година била је у знаку
епидемије коронавируса,ачини
седаниованећебитидругачија.

Пандемијајеутицала,аможесерећии
даљеутиче,насвесегментеживота.О
ситуацијиуопштиниБеочинипланови
ма разговарали смо са председницом
Општине Мирјаном Малешевић Мил
кић, која је на тој функцији око осам
месеци,кадајеналокалнимизборима
дошлодосменевласти,паодавгуста
2020.годиневластуовојопштиниоба
вљаСоцијалистичкапартијаСрбије.
–Епидемијакоронавирусанас,каои

прошле године, успорава не само у
погледу инвестиција, већ и у смислу
одвијања нормалног живота. Највише
су успорене активности које захтевају
окупљањаљуди.Тумислимнаспорти
културу.Безобзиранато,припремамо
се зааприлимај ижелимода тадва
месецапосветимоактивностимакојесу
посвећенезаштитиживотнесрединеи
очувању природе, организоваћемо
такозване зелене недеље и недеље
Рома. То су планови, уз наду да ће
априлимајдонетибољуепидемиоло
шкуситуацију.Утомпогледу,нисамни
песимистична ни оптимистична, више
самреална.Такође,морамобитисве

сни да се те активности можда неће
реализовати.

Да ли су у пла ну ове годи не веће 
инве сти ци је у општи ни Бео чин?
–Кадаговоримоодовођењуинвести

ција,морамдакажемдакадасмосту
пилинавласт,нажалост,нисмонасле
дилинекеозбиљнепројектекакобисмо
моглидакренемосавеликомреализа
цијом. Прву половина ове године смо
посветили раду на изради пројектне
документације.Мислимнаизрадупро
јекатазаводоснабдевање,пројекатаза
израду додатних канализационих и
водоводнихмрежа. Такође, биће орга
низовансастанаксастручнимслужба
ма какобисмовиделиштаможемода
урадимоусмислупутнеинфраструкту
ре. Протекла два или три месеца смо
аплициралинаоко14различитихпро
јеката, посвећених атарским путевима
и обележавању путне сигнализације.
Добили смо и средства за изградњу
кружногтокаизмеђуБеочинаиДунав
насеља.Туинтензивнорадимонатоме
да видимо колико ће вишинивои вла
стипомоћидаостваримофинансијска
средства, а онај део финансијских
средстава које смо предвидели буџе

том, преусмеримо на позиције које ће
се можда ове године отворити. Ослу
шкујемогодинудавидимоколиконовца
можемодадобијемои гдеевентуално
ребалансомдапреусмеримодеосред
ставаунештоштосепојавикаоприо
ритет. У сваком случају, уколико се
година настави у знаку епидемије,
сигурно ће бити успорено довођење
некихинвеститора.

Наја ви ли сте изра ду про јект не 
доку мен та ци је за проширење кана
ли за ци о них и водо вод них мре жа. 
Шта је у том погле ду потреб но 
побољ ша ти? 
–Проширење канализационемреже

је неопходно у скоро свакој месној
заједници. У селу Раковац се велики
бројљудидоселиоионисуспремниту
даживе.Али,неможемосададасвима
изађемо у сусрет и да им омогућимо
воду, канализацију и пут. Имамо про
блем са водоснабдевањем, копањем
нових бунара. Потребно је проширити
водоводну мрежу и отворити експлоа
тационе бушотине у делу Свилош,
Сусек и Корушка. Захтеви долазе из
зонаизоколинеЧеревића.Мислимна
викенднасеља,којаничу,откакојеепи

Мирјана Малешевић Милкић
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демија почела, која настају малтене
преконоћи.Разумемпотребетихљуди
дадобијуводоводнумрежуиканализа
цију,ализбогтериторијалнеразуђено
стиопштинетипројектисувредни20,
30 до 40 милиона динара, што овог
моментанисмоумогућностидаиздво
јимо. Једноставно, не можемо да ура
димотоликоспектакуларнихствариза
кратак временски период. Да бисмо
решили питање водоснабдевања и
неке путне инфраструктуре, треба
неколикогодина,атоје,кадаговоримо
о средствима, неколикобуџетаопшти
неузсолиднупомоћПокрајинеиРепу
блике.

Коли ко би Бео чин могао да поста
не атрак ти ван изград њом Фру шко
гор ског кори до ра?
–Сматрамдатуимамногопотенци

јала, јер се повезује Срем и Бачка.
Мислим да ће актуелне тенденције у
инфраструктурномразвојуБеочинучи
нитимногоприступачнијим.Крозскоро
целутериторијуопштинеБеочинимамо
државнипутIIАреда,којималтенеиде
дохрватскегранице.Тојенештопреко
30 километара пута и претпостављам
даћеидржавниинтересбитизаврше
такприченаФрушкојгори,Фрушкогор
скогкоридораисвегаосталог.Збогтога
сматрам да ће Беочин постати још
атрактивнији и још актуелнији за што
већибројграђана.

У пла ну је да се завр ши и рекон
струк ци ја пута Бео чин – Беше но во. 
Докле се сти гло са реа ли за ци јом тог 
про јек та?
–Средствасуопредељеназанаста

вак реконструкције. Добар део радова
јеурађенпрошлегодине,којибитреба
ло да се наставе у наредном периоду
какобисеБеочинповезаосаСремском
Митровицом.Тајпут јевеомабитанза
привреднесубјекте,највишезафабри
куцемента„Лафарж“.Сдругестране,
завршетакреконструкцијејеважаниза
грађане,којиутомделуприступајусво
јим пољопривредним имањима, а
важанјеизаразвојтуризма,јерсеспа
јајуИриг,СремскаМитровицаиБеочин.
Уколикогледамоштајетенденцијаина
којиначинПокрајинскавладагледана
развојФрушке горе,онда је јасно због
чегасенастојидасецелапутнаинфра
структуранаФрушкојгориреконструи
ше.

Јав но пред у зе ће „Топла на“ је има
ло на кра ју годи не вели ка дуго ва ња. 
С дру ге, стра не ни Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Бео чин“ није било без 
поте шко ћа. Како тече реша ва ње тих 
про бле ма?
–Чврстосамобећаладаћуурадити

свештомогудамотивишемповериоце,
мислимнаЈавнопредузеће „Топлана“,
да успоставимо један коректан репро
грамдугова.Тренутносмоуфазипот
писивањарепрограмазасвадуговања
која постоје, што није урађено у прет
ходнихдесетакгодина.Мисмотутему

отоворили,којајешкакљиваиапсолут
но није једноставна за преговарање.
Мислим да ћемо успети репрограм да
продужимо на неколико година да не
оштетимо буџетОпштине, а исто тако
да ниједног момента не доведемо у
питањефункционисањетогпредузећа,
нитидаоставимо грађанебезснабде
вањатоплотноменергијом.Надобром
смо путу то да решимо. Када је реч о
Јавном комуналном предузећу, ту
интензивно радимо на проширењу
делатности. Недавно смо имали неко
лико пробних тестова имплементације
хладногасфалта.Покушавамодапро
ширимо делатност тог предузећа у
областизоохгијене.Радимонатомеда
штовишепослова,којесмокаолокал
на самоуправа предвидели у буџету
поверимоЈавномкомуналномпредузе
ћу.Сматрамдаономожедаизађена
тржиште и парира осталим приватним
компанијама.Акосветонебудемогу
ће, ако се не буде консолидације у
неком наредном периоду, није далеко
одистинедабитребалоразмислитио
апсолутној реорганизацији оба јавна
предузећа,посебноакопочнупретера
нодаоптерећујубуџет.Уколикобудемо
морали већину њихових проблема да
решавамо субвенцијама из локалног
буџета,ондаћемоморатиозбиљнода
сепозабавимореорганизацијом.Утом
погледу, ангажовали смо једну компа
нију, која прати њихов рад и која ће
Надзорном одбору испоставити изве
штајнатромесечномнивоуитакоћемо
видети у комправцу серазвијањихов
рад.Генерално,радницисуврлоодго
ворниипостојидобрараднаатмосфе
ра.Беочинувекможедабудечистији,
али је знатно чистији, негошто је био
прошле године у ово време. Имамо
коректнусарадњусасвимпредставни
цимамеснихзаједницаикадгодимају
проблем, који је у надлежности Кому
налног предузећа, то углавном буде и
решено.Мислимдасмотумаксимално
ревносни.

Бео чин, као и већи на места у Срби
ји, има про бле ма са дивљим депо ни
ја ма. Шта локал на само у пра ва ради 
у том погле ду?
–Дивљедепоније нису првенствено

проблем Јавног комуналног предузећа
илокалнесамоуправе,нитипредседни
каОпштине.Тубихсеограничила, јер
делом и јесу проблем локалне самоу
праве. Можда инспекцијске службе
понекада не раде свој посао како би
требало. Нисам тиме задовољна и
мислимдабитомогломногобољеда
сеуради.Међутим,инспекцијенемогу
24часасвакогданадапратенатерену
штаседешава.Збогтогасматрамкао
грађанинБеочинаиСрбиједасемора
променити свест о очувању животне
средине. Не постоји толики број
комуналнихпредузећакојабимоглада
уклоне толико дивљих депонија, које
као грађаниможемоданаправимо.То
требасебипрвокаограђанидаприпи

Сма трам да би 
изградњом 

Фрушкогорског 
коридора Беочин 

добио мно го потен ци
ја ла, јер се пове зу је 

Срем и Бач ка. Мислим 
да ће акту ел не тен ден
ци је у инфра струк тур

ном раз во ју Бео чин 
учи ни ти мно го при сту
пач ни јим. Кроз ско ро 

целу тери то ри ју 
општи не Бео чин има

мо држав ни пут IIА 
реда, који мал те не иде 
до хрват ске гра ни це. 
То је нешто пре ко 30 
кило ме та ра пута и 

прет по ста вљам да ће 
и држав ни инте рес 

бити завр ше так при че 
на Фру шкој гори, Фру
шко гор ског кори до ра 
и све га оста лог. Због 
тога сма трам да ће 
Бео чин поста ти још 
атрак тив ни ји и још 
акту ел ни ји за што 
већи број гра ђа на
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шемокаоминуспаондаирадулокал
них самоуправа.Верујете, како укло
нимо једну дивљу депонију, нова се
појавивећзаседамдодесетдана.

Често сте нагла ша ва ли да Бео чин 
мора више да кори сти сарад њу са 
вели ким при вред ним субјек том као 
што је фабри ка цемен та „Ла фарж“. 
Да ли се нешто про ме ни ло у том 
сми слу?
–Тусмонаправилиодређенекора

ке. У разговору са представницима
„Лафаржа“договорили смода један
деоњиховихпросторија,којесенала
зе иза Дома здравља, уступе Пред
школскојустанови„ЉубаСтанковић“.
На тај начинбисморешили проблем
листечекањаидобилибисмопроши
рењекапацитета.Речјеопросторуод
око 700 квадратних метара. Али,
потребна су нам додатна средства
какобисмотоиреализовали.Тренут
носагледавамокојијеизносупитању
како бисмо могли да се обратимо
покрајинскимилирепубличкимнивои
ма власти. Такође, „Лафарж“ нам је
уступиоједандеоњиховихпростори
ја,гдебисмоудругојполовинигодине
преселилиЈавнокомуналнопредузе
ће.Оносесаданалазиу стамбеном
делуБеочина,аовакобисеналазило
уиндустријскојзони.Тујеуплануда
се отворе рециклажна дворишта.
Мислим да је то изузетно добро, јер
бисмо тако једну нехигијенску делат
ност изместили из стамбеног дела
Беочина.

Да ли ће локал на само у пра ва у 
кри зним вре ме ни ма, иза зва ним 
епи де ми јом, помо ћи пољо при вред
ни ци ма?
Имамоопредељенабуџетскасред

ствазапомоћисубвенцијупридоби
јању кредита за одређене пољопри
вредне делатности. Још нисмо завр
шили тај правилник, који мора да
сачека усаглашавање са Министар
ством финансија и биће урађен у
нареднихмесецдана,кадаћепољо
привредницимоћидаконкуришузата
средства.Такође,интензивнорадимо
напромоцијитурзима.Тујеипројекат
пристаништауБаноштору.Разговара
мо са многимљудима који би могли
дапомогнудатајпројекатзаживиове
године. У оквиру Културног центра,
урађенојемногоактивности.Изабран
јесувениропштине,аупланујеотва
рањетуристичкогинфоцентрауБео
чину. Такође, планирамо велики број
манифестацијанакојимасемогупро
даватипроизводидомаћерадиности.

Како про ти че вак ци на ци ја у 
општи ни и да ли Дом здра вља 
може да издр жи тре нут ну ситу а ци
ју?
Вакцинацијапротичедобро.Имамо

двавакциналнапунктакојасеналазе
уоквируДомаздравља„ДушанСавић
Дода“.Нисмоималипотребедаотва
рамододатнепунктове, јерсудваза

садасасвимдовољна.Имунизацијаје
кренула са старијим суграђанима,
потом су се укључилии запослени у
јавним предузећима, амбулантама,
Културномцентру.Процесидесвојим
токомизадовољнисмо.Такође,иста
кла бих да ћемо ове године морати
вишедасепосветимоодвајањусред
ставазапомоћздравственомсистему
уколиконедобијемопомоћодПокра
јинског секретаријата или републич
кихнивоавласти.Конкретно,мислим
наевентуалнозапошљавањеодређе
ног броја лекара. Можда ћемо то
моратидаурадимонатеретопштин
ског буџета. За једну сиромашну
општину,каоштојеБеочини300.000
динарамесечнојепревише,аликада
је у питању здравље људи, за то
морамодапронађемоначининовац.

Каква је сарад ња локал не само у
пра ве са вишим ниво и ма вла сти?
Немогудасепожалимнакомуни

кацију са осталим нивоима власти и
могу рећи да имамо и подршку. Кад
год одлазим у посету у Покрајинску
владуилиВладуРепублике,недола
зим као представник СПСа већ као
представник општине, јер предста
вљам грађане Беочина. У свим тим
институцијама сам тако и дочекана.
Волела бих да се то тако настави.
Досад сам посетила много других
општина где је на власти Српска
напредна и ниједног момента се
нисамосећаладанисамдобродошла.
Напротив,људисубиливрлоспрем
ни и расположени за сарадњу и,
наравно сви су добродошли у Бео
чину,безобзиранатоштоујеуБео
чину тренутно на власти Социјали
стичкапартијаСрбије.Невидимдато
треба да буде ометајући фактор у
сарадњи са покрајинским или репу
бличкиминституцијама.

Локал на само у пра ва је, изме ђу 
оста лог, акце нат ста ви ла и на мла
де. Тако сада Бео чин има више сту
дент ских и сред њо школ ских сти
пен ди ста, а сам износ сти пен ди ја је 
пове ћан са седам на десет хиља да 
дина ра. Тако ђе, подр жа ли сте и 
девој чи це Арсе ну Сапи и Дуњу 
Шушак за уче шће на фести ва лу 
„Срби ја у рит му Евро пе“.
–Такоје.Имамодвеизузетнедевој

чице које ће у оквиру фестивала
„СрбијауритмуЕвропе“певатиукра
јинску песму са „Евровизије“. Веома
сетомерадујем.Имаћемоприликеда
их пратимо и гледамо. Надам се да
ћемо победити. Покушавамо да вра
тимо културу на мала врата, волели
бисмодатобудемноговеће,алиепи
демија то ограничава. Ове године
ћемоиматијубилејполавекапостоја
њаКултурногцентраитусмоиспла
ниралибогатпрограм, ту је иобеле
жавање75 годинаодрођењаЈована
Грчића Миленка, чијим именом се
поносицеоБеочин. З. Поповић

Фото: Б. Туцаковић

Иста кла бих
да ћемо ове

годи не мора ти више 
да се посве ти мо 

одва ја њу сред ста ва 
за помоћ

здрав стве ном
систе му уко ли ко

не доби је мо помоћ
од Покра јин ског 

секре та ри ја та или 
репу блич ких нивоа 
вла сти. Кон крет но, 

мислим на
евен ту ал но

запо шља ва ње
одре ђе ног бро ја

лека ра. Можда ћемо 
то мора ти да

ура ди мо на терет 
општин ског буџе та. 
За јед ну сиро ма шну 
општи ну, као што је 

Бео чин и 300.000 
дина ра месеч но је 
пре ви ше, али када

је у пита њу здра вље 
људи, за то мора мо 
да про на ђе мо начин

и новац
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МИНИ СТАР РАТ КО ДМИ ТРО ВИЋ ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Подр шка поро ди ца ма
је при о ри тет

Министар за демографију
и бригу о породици Ратко
Дмитровић је 22. марта
посетиоСремскуМитровицу
итомприликомјесаградо
начелницом Светланом
Миловановић и њеним
сарадницима одржао радни
састанак на којем је било
речи у ком смеру се може
побољшати демографска
слика у највећем граду на
Сави.Томприликомјемини
стар Ратко Дмитровић са
градоначелницом Светла
ном Миловановић обишао
млади брачни пар Ивана и
Марту Стојнић из Мартина
ца, који се баве пољопри
вредомиимајутроједеце.
– Сложили смо се да је

породица најважнија.
Инфраструктура, привреда,
образовање, школство,

вртићисууствариподршка
породицама како би могле
боље и лепше да живе.
Морамо радити на томе да
децузадржимоусамомгра
ду,алиимитровачкимсели
ма.СремскаМитровицаима
одличанположај,тојемоде
ран град са реком Савом,
близу су велике саобраћај
нице, имамо богато култур
ноисторијсконаслеђе,има
модо100хиљадастановни
ка. Постоје сви предуслови
какобиједнамодернапоро
дицамогладаживиуСрем
ској Митровици. Наставља
мо и даље да радимо на
побољшању привреде,
инфраструктуре, образова
ња,аутомпогледуочекује
мо и помоћ Министарства,
рекла је Светлана Милова
новић.

Ратко Дмитровић је иста
као да је држава пре три
година започела мере
финансијске помоћи поро
дицама да би побољшала
слику родности, као и да
тренутниподацинеговореу
прилогдобројдемографској
слициуСрбији.
–Подацинисудобри,ако

углобалунеурадимонешто
да побољшамо демограф
ску слику до 2050. године
имаћемо четири милиона
становника у Србији. Од
тога ће сигурно три и по
милионастановникаживети
уБеограду.Тонијекатастро
фично предвиђање, то је
чистаматематика.Мојзада
так је да до краја године
обиђем преко стотину
општинаиувидимситуацију
натеренуиштаможедасе

уради уз помоћ државе.
Морам нагласити да се
бавимо једним дубоким и
слојевитимпроблемом, који
нијенастаоодједном.Након
70 година у Србији има
мање од седам милиона
становника.Стогаирешење
проблема захтева време.
Новац јесте важан, али
новац у демографији није
пресудан. Да је пресудан,
Швеђани би, на пример,
имали по шесторо деце.
Сматрам да сви треба да
радимо на свести да богат
ствонијеуматеријалном,а
да деца и породица значе
много у животу. Заједно
морамо радити на побољ
шавању демографије. Раз
говарао самса градоначел
ницом Светланом Милова
новић о могућностима сти
мулације породица са троје
и више деце са територије
Сремске Митровице. Ради
се о различитим попустима
и давањима. Дакле,
породица која има више од
троједецеможедакажеда
друштво води рачуна о
њима. До које мере је епи
демијанарушиладемограф
ску слику Србије, говори
податакдајепрошлегодине
уСрбијибилодесетхиљада
бракова мање него 2019.
године.Да није добро гово
рииподатакдајеу јануару
рођено12постомање,а20
постојевећасмртност,него
2019. године, рекао је Дми
тровић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић
Посе та поро ди ци Стој нић у Мар тин ци ма

Рад ни саста нак у Град ској кући
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ЈКП „ВОДО ВОД“ ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН ВОДА

„Кана ли за ци ја није кон теј нер“

Светскиданвода,22.март,срем
скомитровачки „Водовод“ обе
лежио је поделом летака кори

сницима канализационе мреже, чија
је основна порука да канализација
није контејнер. Реч је о едукативној,
еколошкој кампањикојасадржи  упо
зорења са циљем да се укаже на
штетност неправилне употребе кана
лизације.Свикориснициуслугаодво
ђења отпадних вода у Сремској и
МачванскојМитровицииЛаћаркусууз
фебруарски рачун добили обавеште
њеувидулеткаотомекојесуматерије
иматеријалинајштетнијипоканализа
ционисистем,алииживотнусредину.
НаовајначинЈКП„Водовод“промови
шедруштвеноодговорнопонашањеу
очувањуживотне средине и здравља
људи,каоидобародноспремакому
налнојинфраструктури.
–ОвегодинеобележавамоДанвода

успецифичнимоколностимазбогепи
демије, а прошле ганисмониобеле
жили,јерсмобилиуванредномстању.
За ову годину смо припремили један
флајерукомсмохтелиграђанимада
ставимо до знања на који начин тре
бадакористеканализацијуидауњу
не бацају свакакав отпад, јер има
моозбиљне проблеме.Сав тај отпад
одлазиуСавуизагађујенашуоколи
ну.Око16.000домаћинставаједобило
летке.Највећипроблемправевлажне
марамице,којесвибацају.Тујеигра
ђевинскиматеријалиразнипластични
отпад.Постоједепонијезатакавотпад,
а зна сешта се баца у канализацију.

Овимсмохтелидаскренемопажњуна
одговорно коришћење канализације
дабисмосачувализдрављесвихнас,
јернаовајначинможеданастаненека
новаепидемија,рекаоједиректорЈП
„Водовод“БориславБабић.
Подељени флајери би требало да

скрену пажњу и подигну ниво кому
налнеиеколошкесвестикодсвихгра
ђана. Све почиње од судопере, каде
и тоалета. Потом канализација иде
кроз мрежу и шахтове и долази до
фекалних црпних станица.  Затим се
из Главог колектора на ФЦС „Чикас“
отпадневодеизливајууреципијент–
рекуСаву.Проблемнастајеодмахна
почетку.Шта убацујемоуодводе кућ
нихинсталација?Радници„Водовода“,
којираденаодгушењуканализационе
мреженаилазенаразноразне,понека
даневероватнеинезамисливествари:
делове гардеробе, ћебади, јоргане,
пластичну амбалажу, тетрапак, живо
тињскеизнутрице...Проблем јеисав
неразградиви материјал: хигијенски
производи, остаци хране, масноће,
хемикалије, лекови, длаке, опушци,
грађевински материјал. Једноставни
јеречено:искључивотоалетпапирби
смеодасеодлажеувецешољу.Све
остало би морало да се третира као
отпадидазавршиуконтејнеру.
У Сремској Митровици је усвојен

сепарационисистемодвођењафекал
нихиатмосферскихвода,арекаСава
се користи као реципијент. Отпадне
воде се каналишу путем колектора и
уличнеканлизације.Усистемуфекал

неканализацијејешестцрпнихстани
ца са главним фекалним колектором
наканалу„Чикас“,којисакупљаиодво
дицелокупнеупотребљеневоде.Она
сенепречишћенаизливаурекуСаву.
Намрежудужинеблизу 140киломе
тара је прикључено око 16.500 кори
сника.„Водовод“свакодневнорадина
одржавањумрежеиприкључака,има
свунеопходнуопремузаодгушењаи
друге проблеме у систему. Ипак, да
бисесачуваосистем,неопходноједа
сеповедерачунаотомештаубацује
моуодводесудопере,тоалета,каде...
Лакомогудастрадајуиуличнеикућ
неинсталације,пабиотомсегменту
требало размислити.Међутим, још је
важниједасвештопрођекрозсистем
изливасеурекуСавуисвакакоможе
негативноутицатинаживотнусредину,
асамимтиминаздрављељуди.

Одгу ше ње кана ли за ци је у насе љу 1. новем бар

Бори слав Бабић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Још два мили о на дина ра
за Келт ско насе ље
Туристичка организација општине

Инђија добила је још два мили
она динара на конкурсу Мини

старства трговине, туризма и телеко
муникација за наставак реализације
пројекта„Реконструкцијакелтскогнасе
љауИнђији”.ПредставнициТОИнђија
недавносупотписалиуговор,аресорно
министарствојепотрећипутупослед
њихнеколикогодинафинансијскиподр
жало реализацију поменутог пројекта.
Општина Инђија је такође издвојила
одређена средства и ускоро почињу
радови на уређењу језера, изградњи
тргаиплатформена језеру,каоидру
гих садржаја на отвореном, а новац
од Министарства биће искоришћен за
изградњу још две келтске куће.Проје
кат подразумеваизградњу туристичког
комплексалоцираногуспортскорекре
ативној зони Инђије у близини нове
спортскехале.Деокомплексајеизгра
ђен у претходних неколико година, а
завршеткомовогодишњефазерадова,
локалитетћебитистављенуфункцију
туризмаипримићепрвепосетиоце.

М.Ђ.
Келт ско насе ље

САРАД ЊА КП ЗАВО ДА
И „КОМУ НАЛ ЦА“

Реша ва ње
про бле ма
паса лута ли ца
Псилуталицесатериторије

општинеИнђијаубудућебиће
смештени у азил, који се
налази у склопу Казнено
поправног завода (КПД) у
Сремској Митровици. Пред
ставници комуналног преду
зећа недавно су потписали
уговор са КП Заводом и пси
који буду склоњени са инђиј
ских улица биће смештени у
азил. Како је истакао Душан
Лемаић, директор „Комунал
ца“, о псима ће се старати
особе које су претходно обу
ченезатајпосао.
Надамседаћемонаовај

начинуспетидарешимопро
блемпасалуталицанаулица
манашеопштинеистакао је
Лемаић и додао да ће се у
СремскуМитровицуодвозити
само пси који нису чиповани
односно они о којима немају
податкеовласнику.

М. Ђ.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „БОШКО БУХА“, ИНЂИ ЈА

Уско ро почи ње упис у врти ће

Првог априла почиње упис деце у
Предшколскуустанову„БошкоБуха“
уИнђији.Каоипрошле,иовегоди

не упис се обавља електронским путем,
потпуно бесплатно. Електронско подно
шење пријаве се обавља једноставним
попуњавањемонлајнобрасца,априлага
њеизводаизматичнекњигерођених,пре
бивалишта и уверења о запослењу није
потребно,јерсеаутоматскиприбављају.
Како је истакао председник Општине

ВладимирГаковегодиненећебитилисте
чекања, захваљујући изградњи новог
вртића.
Свадецаћебитиуписанаувртићито

јенештоштосмочекалигодинамауназад.
Тајпроблемсморешилиизградњомновог

вртића,што нам је био један од приори
тетнихпослова.Уновивртићуписаћесе
око300деце,аликаоштознате,утокусу
радовиинадоградњиобјекта„Невен“,где
ћемомоћидаупишемојошдвеваспитне
групе.Чакиакобудетребалодасеупише
вишедецеодоногбројакојијеактуелан,
мићемобезпроблемамоћидаодговори
мо на те потребе јер имамо нови вртић,
рекаојепредседникОпштинеИнђија.
Гак јеистакаода је уИнђијиприметан

све већиброј породица које се због еко
номскемиграциједосељавају у тај срем
ски град, па се и на тај начин повећава
бројдецевртићкогузраста,уједноиста
новника.

М. Ђ.

Нови вртић у Инђи ји



16 24. MART 2021.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

ДОМ ЗДРА ВЉА

Дона ци ја заштит не опре ме
ДомздрављауРумидобио је

17.мартадонацију,којасесасто
јиодопремезазаштитуидезин
фекционихсредстава.Овудона
цијујеобезбедилапредузетничка
радња„УрошСБ“изРуме.
У име донатора, Борислав

Авакумовић једиректоркиДома
здрављадрстоматологијеЈеле
ни Стојанац Мрачевић уручио
4.000 заштитних маски, 1.000
рукавица,50заштитнихкомбине
зонаиблизу100боцадезинфек
ционогсредства.
Ово је друга донација фир

ме „Урош СБ“ Дому здравља, а
директоркадрстоматологЈелена
СтојанацМрачевићсезахвалила
на донацији и додала да је она
више него добродошла, с обзи
ромна то да је реч о заштитној
опреми која је овој здравственој
установисвакодневнопотребна.

С. Џаку ла
Бори слав Ава ку мо вић и др Јеле на Сто ја нац Мра че вић

ЦРВЕ НИ КРСТ

Акци ја добро вољ ног 
дава ла штва

Током марта Црвени
крст Рума, у сарадњи
са Заводом за тран

сфузију крви Војводине,
организоваоједвеакције,4.
и17.марта.
Током ове акције, која је

одржана у Спортској хали,
пријавила су се 33 лица,
њих 23 је дало крв, а међу
њима јебилоиосморокоји
супрвипутдаликрв.
Др Милана Бероња из

Завода за трансфузију крви
Војводине је истакла да
су се залихе крви смањи
ле,алидасеипакуспеваи
обезбеђујупотребнеколичи

не крви за све медицинске
центреипацијенте.
Наравно, и даље важи

апел да се на ове акције
јављају како већ редовни
даваоци, тако и они нови,
какобисезалихекрвиодр
жалестабилним.
Уовомпериоду,кадасе

ситуацијасакоронавирусом
несмирује,сигурноимаоних
којисузбогтогаодусталиод
давањакрви.Молимоихсве
дадођууштовећемброју,а
посебноонекојиимајунега
тиванРХфактор–рекла је
дрБероња.

С. Џаку ла

Акци ја дава ња крви у мар ту

ИЗЛЕ ТИ ШТЕ БОРО КО ВАЦ 

Поста вље не клу пе
и мостић пре ко кана ла

Уомиљеном излетишту
Румљана, Борковцу,
приведени су крају

радовикојићеим,кадабуде
лепше време, свакако пру
житиједнулепшуслику,али
иусловезаодмориизлете.
Замењене су све дотра

јалеклупеистолови,алије
ипостављенвећибројнего
раније. Такође је изграђен
илепдрвенимостић преко
Борковачкогканала,собзи
ром на то да је претходни
биопотпунодотрајао.
–Постављенојеукупно38

комплета клупа и столова.
Одтога,28јепотпунодрве
нихклупаистоловакојисе
налазе у шуми пре базе

на, као  и у боровој шуми
после базена. Код Дево
јачке чесме, ближе улазу у
излетиште,  постављено је
10 комплета са металном
и дрвеном конструкцијом,
кажеСлађанМанчић,пред
седникОпштине.
Вредност овог новог

мобилијара је нешто пре
ко два милиона динара, а
средства су обезбеђена у
општинскомбуџету.
Наовајначинћесесвим

Румљанима,алиигостима,
који у великом броју дола
зеуовопознатоизлетиште,
пружити бољи услови за
одморипредахпослешет
њеилирекреације. С. Џ.

Поста вље не клу пе и сто ло ви
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1,5 мили о на за про тив град не раке те
Као и ранијих година,

локална самоуправа
ће и ове финансира

ти набавку противградних
ракета запотребефункцио
нисања противградних ста
ница на територији румске
општине,очемујеидонета
одлуканаседнициОпштин
скогвећа.
За ову намену је одобре

но 1,5 милиона динара из
општинског буџета и то у
оквиру програма за пољо
привредуируралниразвој.
Противградне ракете ће

се уступити без надокнаде
Хидрометеоролошком заво
ду Србије ради организо
вања одбране од града на

територији румске општине,
ауциљупостизањаефика
сности рада овог система
одбране.
Хидрометеоролошки за

вод Србије ће ракете иско
ристити за заштиту пољо
привредних усева у румској
општини преко 12 постоје
ћихпротивграднихстаница,
а у случају да оне не буду
искоришћене у овој, биће
искоришћене у наредној
календарскојгодини.
Одлука о финансирању

набавкеједонетанаоснову
одлукеоопштинскомбуџету
и Закона о одбрани од гра
да.

С. Џаку ла

РУМА

Пла ни ра се град ња
маги страл ног цево во да
Oдлука о изради техничке доку

ментације за изградњу маги
стралног цевовода одФабрике

воде „Фишеров салаш“ до црпне ста
нице Борковац у Руми, донета је на
седнициОпштинскогвећа,којајеодр
жана12.марта,ауциљупобољшања
снабдевањаводомурумскојопштини.
Оваодлукајеускладусаконкурсом

задоделусредставазасуфинансира
њеизградње,санације,реконструкци
је и израде техничке документације
воднихобјекатаујавнојсвојинииобје
катафекалнеканализацијенатерито
ријиВојводинеу текућој години,  који
је расписао  Покрајински  секретари
јат запољопривреду,водопривредуи
шумарство.
За израду пројектне документације

локална самоуправа  ће обезбедити
четири милиона динара, што је 20,5
проценатаодукупногизносаод 19,5
милионадинара.Разлогзадоношење
овеодлукележиужељидасепобољ
ша  водоснабдевање житеља румске
општине.
Наиме,постојећимагистралницево

водод „Фишеровог салаша“до улаза
у Руму нема довољан капацитет  да
обезбеди ону количину воде која би
задовољила потребе свих потрошача
румскеииришкеопштине.
Поготово што кроз сам град не

постоји транзитни цевовод до црпне
станице „Борковац“ па зато потроша
чиусеверномделуградакаоинасе
љимауисточномделуопштинеимају
проблемасаснабдевањемводом.

Изградњом новог магистралног
цевовода ће се обезбедити додат
не количине воде, које ће подмири
ти потребе свих потрошача румске и
иришкеопштинезадужипериодсада
прикључених на Регионални систем.
За сада су на регионални систем у
румској општини прикључена насеља
Рума, Вогањ, Стејановци, Павловци,
Жарковац, Мали Радинци, Путинци,
Доњи Петровци, Буђановци и  Кра
љевци,ауиришкојопштиниИриг,Врд
никиРивица.
Изградња овог цевовода и додатне

количиневодебиотворилемогућност
прикључењанасељајужногиисточног
делаопштиненасистемводоснабде

вања„ИсточниСрем“,акојасадаима
ју локалне системе водоснабдевања
сабунаримаизграђенимпревишеод
дведеценије.
Магистрални цевовод бибио укљу

ченупостојећисистемводоснабдева
њакаокључнидеоРегионалногводо
вода.
Изрададокументацијејепрвикорак

којипретходииконкретнимрадовима
на изградњи магистралног цевовода.
Заучешћенаконкурсусуобезбеђена
четиримилионадинарауопштинском
буџету, а пројекат би суфинансирао
Покрајински секретаријат у укупном
износуод19,5милионадинара.

С. Џаку ла

Фабри ка воде у Руми
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Кон кур си за финан си ра ње
удру же ња и кул ту ре
Уиришкој општини су у току триконкурса за пројектнофинанси

рањесредствимакојасуобезбе
ђенаубуџетуовелокалнесамоупра
ве,атичусерадаудружењаисфере
културе.
Првије10.мартаотворенконкурсза

доделусредставаизопштинскогбуџе
танемењених заредовнеактивности
и програме удружења у области дру
штвеногихуманитарнограда.
Одлуком о буџету за ову намену

обезбеђено је пола милиона динара.
Конкурс се односи на удружења са
територијеиришкеопштине,изузевза
удружењакојаконкуришузапрограме
ипројектеуобластизаштителицаса
инвалидитетом.
Ова удружења имају право подно

шењапријавенаконкурсуколикомеђу
својим члановима имају бар једног
члана који има пријављено пребива
лиштенатериторијииришкеопштине.
Пријаве пројеката за овај конкурс

могуседоставитидо25.марта.
Конкурс за доделу средстава за

финансирање и суфинансирање про
грамаудружењакојасебавеписањем
и имплементацијом пројеката и стра
тешкихдокуменатакојисуодзначаја
заиришкуопштинуотворенје11.мар
та.
Заовенаменејеубуџетуопредеље

но 800.000 динара, а пријаве на кон
курсподносесекомисијиупериодуод
12.до26.марта.
Последњи је 15. марта расписан

конкурсзапријавупројекатауобласти
културе за рад културноуметничких
друштава.
Одлуком о општинском буџету за

текућу годину се обезбеђују средства
заовенаменеувисиниоддвамили
онадинара.
Конкурс се расписује за области

музичког стваралаштва, позоришну
уметност, уметничку игру и остале
програме и културнесадржаје уовој

области, а право учешћа имају кул
турноуметничкадруштвакојасуреги
стровананатериторијииришкеопшти
неидасетипројектиуовојлокалној
самоуправииреализују.
Водиће се рачуна о усклађености

поднетихпројекатасаопштиминтере
сом и културним циљевима дефини
санимуконкурсу,каоиквалитетупро
јеката,алиикапацитетимазањихову
реализацију.
Пријавенаконкурсседостављајудо

30.мартанаадресуОпштинскеупра
ве, Комисији за доделу средстава за
пројектеуобластикултуреилилично
написарници.
Подносиоци пројеката имају пра

во жалбе у року од осам дана од
данаобјављивањарезултатанасајту
ОпштинеИриг.
Наравно, сви учесници на  конкур

су који добију средства, морају их и
оправдати.

С. Џаку ла 

ИРИГ

Завр ше ни радо ви
на изград њи буна ра
УИригу су завршени

радови на изградњи,
опремању и пове

зивању бунара  на изво
ришту воде „Ириг“. Рок за
завршетак јебиополовина
марта,штојеииспоштова
но.Потребнојесамодасе
обави примопредаја. Укуп
навредностовихрадоваје
10.378.583динара.
У структури средстава,

нешто преко седам мили
она динара је обезбедио
Покрајински секретаријат
запољопривреду,водопри
вреду и шумарство, док је
учешће иришке Општине
3,5милионадинара.
Радове на овом буна

ру је изводила новосадска
фирма „Хидрозавод ДТД“,
која јепосаозапочелакра
јемдецембрапрошлегоди
не,докјерокзазавршетак
радова, 16.март, испошто
ван.
Изградњом и пуштањем

у рад овог бунара побољ
шаћесеиобезбедити кон

тинуитет водоснабдевања
Ирига и околног викенд
насеља, али и бољи ква
литет воде. Ово посебно
важизалетњипериод,када
је већа потрошња воде,
како због времена, тако
и бројних викендаша који
цело лето проводе у сво

јимвикендицамауиришкој
општини.
Новибунарима капаци

тет од осам литара воде у
секунди,атоликијекапаци
тетибунара,којијепрошле
годинеизграђен.
Треба истаћи да се из

румског „Водовода“ ири

шкој општини допрема 25
литара воде у секунди, а
ова два бунара обезбеђују
додатнихукупно16литара
у секунди, што ће свакако
значајно побољшати снаб
девањеводомпотрошачау
иришкојопштини.

С. Џаку ла

Нови бунар у Ири гу
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Зна чај на ула га ња у боље 
усло ве за рад и уче ње
УОсновној школи

„МилицаСтојадиновић
Српкиња“ у Врднику

труде се да се максимално
прилагоде новој реалности
иуздодатненапоре,оства
реонециљевекојисупоста
вљени.
 У сарадњи са локалном

самоуправом, донаторима
и родитељима успели смо
да подигнемо ниво опре
мљености и припремљено
стишколезаобезбеђивање
бољихусловазарадучени
цимаизапосленима.Уради
ли смо топлотну изолацију
дела школе, поставили нов
видеонадзор и спољашње
ЛЕД осветљење, дониран
нам је нов електрични кла
вир, дезинфекциона сред
ства  и заштитне маске.
Поставилисмоиновеолуке,
увелитоплуводууученичке
тоалетеиобезбедилиздрав
ственоисправнупијаћуводу
у подручној школи у Јаску,
каже директор врдничке
школеСашаМатешић.
Он додаје да руководити

једномшколом представља
изазовиодговорност,апого
товоуовимусловимапанде
мијеиванреднихоколности
када се школски живот не
одвијауобичајенимтоком.
Што се тиче остварива

ња наставе у пандемијским
условима, поштујући упут
ства ресорног Министар
ства, школа се определила

за Гугл учионицу као врсту
платформе за учење на
даљину.
Свим ученицима обезбе

ђенјепотпуниприступплат
форми,такоштосудонира
ни телефони и бесплатан
интернетзанесметанокори
шћењеГуглучионице.
Током периода онлајн

наставе, највећа подршка
ученицима и наставницима
билисуродитељи.
Заједносмонаучилида

на другачији начин међу
собно сарађујемо, да учи
мо једни од других, имамо
разумевањаибудемотоле
рантнији. Да будемо једни
другима подршка, делимо
и прихватамо обавезе, да

користимонајбољеудатим
околностима, констатује
директорМатешић.
У наредном периоду, у

школи  очекују одобрење
пројекта енергетске ефика
сности подручног одеље
ња у Јаску, а  предстоји и
рестаурација зидне слике
„Kосовски бој“, као донаци
ја фирме „ДринаКооп“ из
НовогСада.
 Највише  ишчекујемо

реализацију одобреног про
јекта Kанцеларије за упра
вљање јавним улагањима
Владе Србије, који се тиче
комплетне реконструкције
матичнешколеуВрднику.И
даље ћемо пажљиво бира
ти приоритете у складу са

финансијскиммогућностима
ипотребама,даконтинуира
но улажемо у нашу школу,
јер нема вреднијег ресур
са од наших ученика нити
прече обавезе од улагања
уњиховообразовање,исти
чедиректорврдничкешколе
СашаМатешић.

С. Џаку ла

Саша Матешић

Школа у Врднику

ИРИГ

Ревак ци ни са но
око 1.500 гра ђа на
Уиришкојопштиниједосадапрвувакцинупри

милооко3.000грађана,аполовинањихјеревак
цинисано.
Токомминулог викенда  у иришкомДому здра

вљасеобављаласесаморевакцинација.
КакосазнајемооддрНебојшеАцина,директора

ове здравстене установе,  приметно је умерено
повећањеброја пацијената са инфекцијом ковид
19, односно првих прегледа. Тај просек дневно
износиод10до15лица,којасејавенапрвепре
гледе.Системјеистикаоираније,дакле,прегледи
сезаказују.
Уиришкојопштинипремаподацимаод19.марта

билоје56активнихслучајева. С. Џ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН ФУН ДУК“, ПЕЋИН ЦИ

Вак ци на ци ја једи ни сигу ран 
начин зау ста вља ња зара зе
Како се број новозара

жених вирусом короне
у општини Пећинци у

последњих петнаестак дана
значајнијеувећава,такобржа
имунизација становништва
све више добија на значају
као једини сигуран начин да
сеширењезаразезаустави.
Сациљемподизањасвести

грађана пећиначке општине
о значају вакцинације здрав
ствени радници пећиначког
Дома здравља „Др Драган
Фундук“свакодневносуукон
тактусапацијентима,едукују
грађане и апелују нањих да
сепријавезавакцинацијуида
натајначинсебеисвојепоро
дице заштите од инфекције,
кажедиректоркаовеустанове
ДубравкаЦветковићМићић.
–Поредконтакатакојеима

мо са пацијентима у нашој
установи, наше медицинске
екипе које раде у месним
амбулантама, као и наша
патронажна служба која је

свакодневнонатерену,насто
једаграђанимаобјаснедаје
вакцинација једини сигуран
начин да зауставимо шире
ње заразе у локалној зајед
ници и да победимо корона
вирус. Такође се трудимо и

да им појаснимо процедуру
пријављивања за вакцина
цију. За старије грађане који
некористеинтернетикојима
пријављивање представља
проблем,ажеледасевакци
нишу, у сарадњи са Општи

ном Пећинци отворили смо
посебантелефонскибројкоји
могу да позову и да добију
помоћ при пријављивању за
вакцинацију.Бројјеобјављен
у свим месним амбулантама
и доступан је нашим најста
ријим суграђанима, рекла је
ЦветковићМићићидодалада
тимовизавакцинацијуизлазе
инатеренкакобинепокрет
не грађане вакцинисали код
куће.
Она је нагласила да се

информације о епидемио
лошкој ситуацији и апели за
вакцинацију, као и инструк
ције о начину пријављивања
за вакцинацију, свакодневно
објављују на званичном сај
ту општине Пећинци, као и
на локалном радију „Доњи
Срем“усвиминформативним
терминима.
УопштиниПећинцидосада

јепрвудозувакцинепримило
2.416грађана,аревакциниса
ноје1.528грађана.

Угинуле животиње су до
сада, поред сточних
гробаља, врло често

завршаваленадивљимдепо
нијама или зеленим површи
нама дуж атарских путева,
али и централних саобраћај
ница у општини Пећинци.
Овакаводноспремаанимал
номотпадунесамодајепро
тивзаконит, него представља
и сталан здравствени ризик
по становништво, јер може
бити извор бројних заразних
болести,адиректноугрожава
иживотнусредину.
У жељи да изађе у сусрет

сточаримаипољопривредни
цима пећиначке општине,
Јавно комунално предузеће
„Сава” увело је нову услугу
одношења угинулих животи
ња.Каконам јерекаодирек
тор овог предузећа Жељко
Милићевић, угинуле животи
ње ће се одвозити директно
из домаћинства власника, а
овауслугасеграђаниманеће
наплаћивати.
– Захваљујући помоћи

пећиначкелокалнесамоупра

ве успели смо да пронађемо
ово решење како бисмо пре
свега спречили нелегално
одлагање анималног отпада
надивљимдепонијама,алии
употпуностисаниралисточна
гробља. Угинуле животиње
преузима предузеће „Енерго
зелена“ из Инђије, које се
бави прерадом животињског
отпада, поштујући сву закон
ску регулативу из области

заштите животне средине и
безбедности.Власницидома
ћихживотињауслучајуугину
ћа не смеју бацати угинуле
животиње у водотокове нити
их остављати на отвореном
простору, поред пута, на
дивљимдепонијамаилисточ
ним гробљима. Наиме, од
момента угинућа, као и до
сада,власнициобавештавају
ветеринара који излази на

терен и установљава узрок
угинућа, затим комунални
инспектор прави записник
како би власник могао да
одјавиугинулуживотињу,аон
обавештава нас. Ми даље
преузимамо одвожење живо
тиње,итојебесплатнозасве
наше грађане. Најважније је
да јеовауслугаинајбезбед
нија, јер правилан третман
животињског отпада је кљу
чан за спречавање избијања
заразеиштетнихефекатапо
животну средину, истакао је
Милићевић.
Онједодаодаћекомунал

ни инспектор у наредном
периоду обављати појачану
контролу, јер како је рекао,
сада када је пронађен начин
дасеанималниотпадбезбед
ноибесплатноуклања,нема
оправдања за оне који крше
закон.
Власницидомаћихживоти

њавишеинформацијаопро
цедурикојутребадапримене
у случају угинућа животиња
могудобитипутемтеле фо на 
022/2436510.

ЈАВ НО КОМУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „САВА”

Одно ше ње уги ну лих живо ти ња
бес плат но за пећи нач ке дома ћи не

Дубравка Цветковић Мићић

Жељко Милићевић
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Сред ства за шко ле
у Ири гу и Руми

Наконкурсучијијециљ
унапређивање обра
зовања ученика и

студената пољопривредне
струкеуВојводини,12кори
сника једобилобесповрат
на средства у висини од
укупно23милионадинара.
Добитницима средстава

је уговоре 17. марта уру
чиоЧедомирБожић,покра
јински секретар за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство.
ЧедомирБожићјеуказао

на значај интензивирања
коришћења пољопривред
ногземљиштакојимраспо
лажу научноистраживачке
установе, средње пољо
привреднешколе и остале
школе које образују кадар
у области пољопривреде,
а добијеним средствима
се  унапређује настава и
стварају  бољи услови  за
примену стечених знања у
пракси.
– Ви сте представници

институција чији је циљ
образовањенових кадрова
упољопривредииПокрајин
ски секретаријат за пољо
привредућевасапсолутно
подржатиудаљимактивно
стима.Предмет конкурса је
доделасредставазанабав
куновеопремеипољопри
вредне механизације која
ћедопринетибољемобра
зовању и стицању нових
знања у средњим пољо

привредним школама и на
Пољопривредномфакулте
тууНовомСаду–рекаоје
том приликом покрајински
секретарБожић.
Средства је добило 11

средњих школа /толико
их је и конкурисало/, каои
Пољопривредни факултет
уНовомСаду.
Највећеинтересовање је

владало за набавку погон
скеиприкључнепољопри
вреднемеханизације.
Међу школама које су

добиле средства су и
ССШ „Борислав Михајло
вић Михиз“ из Ирига, као
и Пољопривредна школа
„Стеван Петровић Бриле“
изРуме.
Исидора Бирињи, дирек

торка ССШ „Борислав
МихајловићМихиз“изИри
га је потписала уговор о
доделибесповратнихсред
става за набавку опреме
у вредности два милиона
динара.
–Одовихсредставашко

ла ће купити машине за
зеленурезидбусаприкључ
ном опремом која ће нам
омогућити да унапредимо
нашувиноградарскупроиз
водњу. Ученици нашешко
леће,узовуопрему,имати
могућност да се обучавају
иобаваљајупрактичанрад
на савременим машинама
–рекла једиректоркаИси
дораБирињи.

Задовољан је и дирек
тор румске ССПШ „Стеван
Петровић Бриле“ Душан
Стојанац.Онкажедајеово
добравестзањих.
–Мисмојединарегионал

на пољопривредна школа,
много је донација иза нас,
светорадимодапобољша
моусловеиупишемовише
новихученика.
Захвалан сам Покрајин

скојвладикојанамједони
рала2,5милионадинараи
тасредстваћемоутрошити
у пољопривредну механи
зацијуитакоподићиквали
тетобукенашихђака.Апли
циралисмокодПокрајинске
владе и за 700.000 динара
за адаптацију школе. Иако
имамодобреусловезарад,
кабинете и опрему, увек
треба улагати, све у функ
цијисавременијенаставе–
рекаоједиректорСтојанац.
Поред овог конкурса,

школа је аплицирала и на
републичком нивоу за три
милионадинаразаизград
њу магацина сточне хране
ичекајурезултатеовогкон
курса.
Директор Душан Стоја

нац указује и на изузетно
добру сарадњу са локал
ном самоуправом,што све
омогућавадасешколараз
вијаиусавршаванаставни
процесуциљупривлачења
штовишеновихученика.

С. Џаку ла

Поде ла уго во ра у Покра ји ни

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Бли зу 100 
актив них
слу ча је ва
инфек ци је 
Током протекле неде

ље у општини Пећинци
је дошло до значајнијег
пораста број потврђе
нихслучајеваинфекције
вирусом короне. Само
током викенда потврђе
ноје14новихслучајева,
азаседамданајепотвр
ђено57случајеваинфек
ције коронавирусом,
што је приметно више
него у претходних неко
ликонедеља.Опорасту
броја заражених сведо
чи и укупан број актив
нихслучајеваинфекције,
који је током претходне
недељепорастаонабли
зу 100. Толико активних
случајева у пећиначкој
општини није забележе
ноодкрајајануара.
Из пећиначког Шта

ба за ванредне ситуа
ције упозоравају да се
успоравање ширења
заразе може постићи
само поштовањем мера
заштите од преношења
инфекције и имунизаци
јомстановништва,иапе
лују на грађане да се у
штовећембројупријаве
завакцинацију.
До сада је прву дозу

вакцине примило 2.548
грађана, а ревакциниса
ноје1.547грађанапећи
начке општине. И поред
нових мера заштите од
ширења инфекције, које
судонелиКризништаби
Влада Републике Срби
је вакцинација ће бити
настављенабезпрекида.
Грађани се за вакци

нацију могу пријавити
преко портала еУправа
и путем телефона 0800
222 334, а за грађане
којижеледасевакцини
шу, али немају приступ
интернету, пећиначки
Дом здравља и Општи
на Пећинци отворили
супосебанбројтелефо
на путем којег грађани
пећиначкеопштинемогу
добити помоћ у прија
вљивању за вакцинаци
ју.Тајбројјеобјављену
свим месним амбулан
тама.
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Усво је ни буџе ти месних 
зајед ни ца и јав них уста но ва
Уприсуству 43 локалнаодборника 19.марта,

усвојени су финансиј
ски планови 10 месних
заједница општине Стара
Пазова за 2021. годину,
предшколских установа
„Полетарац” и „Радост”,
Дома здравља „Др Јован
Јовановић–Змај“,аразмо
трени су и планови рада и
финансијски планови Тури
стичкеорганизације,Центра
за културу Стара Пазова,
Народне библиотеке „Доси
тејОбрадовић“иОпштинске
организацијеЦрвеногкрста.
На седници је  дата  и

сагласностнапредлогодлу
ке о ангажовању ревизора
за екстерну ревизију завр
шног рачуна буџета општи
не,каоинаизменуидопуну
планова генералне регула
ције насеља Нова Пазова.
Формиранајеиноваодбор
ничка група под називом
„Удружени”којучинеодбор
ницилиста: „Изборзанашу

општину”, „Зелене странке”
и Групе грађана „Подуна
вље”.
Послерасправеидвеопо

мене, које је изрекла пред
седнице Скупштине општи
неНаташаМићићиодузете
речи због повреде реда на

седници, са заседања је
удаљен одборник Брани
славУзелац.
Одборничкапитањаовога

путаодносиласусенаотва
рање надвожњака према
Бусијама,актуелнојебилои
питање атмосферске кана

лизације у Блоку 9 у Новој
Пазови,каоипитањеуређе
њаобалеДунаваустаропа
зовачкојопштини.
На седници је присуство

вао и председник Општине
ЂорђеРадиновићсасарад
ницима. Д. Г.

Са седнице

Обо ре на ста бла
у Фуд бал ској ули ци

УпретходномпериодуЈавнокому
налнопредузеће„Чистоћа“изСтаре
Пазове је у сарадњи са локалном
самоуправом засадила на путним
појасевима 300 садница храста
лужњака.Честосмосведоцида,при
ликом обраде земљишта, трактори
сти уништавају садницепоредпута,
којесеналазенаободуњива.Један
од примера је и дрворед уФудбал
ској улици у Старој Пазови. Током
протекле недеље су радници овог
предузећа затекли неколико оборе
нихтекпосађенихмладица.
ИзЈКП„Чистоћа“саопштавајудаје

вероватно пољопривредник који
обрађује парцелу поред дрвореда,
приликом радова оборио саднице и

дошло је до њиховог извртања.
Пољопривредницибитребалодасе
држе регулационе линије, односно
да поштују границу између парцеле
коју обрађују и површине које су у
јавнојнамени.
Кривичним законом је прописана

новчанаказнаиликазназатвораод
једне године за сваког ко противно
прописима или наредбама надле
жногорганаобављасечуиликрчење
шуме, или ко оштећује стабла или
опустоши и обори једно или више
стабалаупарку,дрворедуилинеком
другомместугдесечаниједозвоље
на.
Браздавишепољопривредницима

неће донети неку нарочиту корист.
Са друге стране, хлад, заштиту од
ветраиличувањеплодностиземљи
штаништанеможедазамени. Д. Г.

Аутоседи шта за 
прво ро ђе ну децу

Родитељи из старопазовачке
општине,чијасудецарођенаупрет
ходнојгодинимоглисудасепријаве
за  бесплатна  аутоседишта. Јавни
позиврасписаојеСаветзабезбед
ност саобраћаја општине Стара
Пазова, а у складу са коришћењем

средставазафинансирање,унапре
ђење безбедности саобраћаја  на
путевимаопштинеСтараПазова.
ЈеленаПашић,координаторСаве

тазабезбедност,истакалаједасе
први пут додељују дечја аутоседи
шта,итозапрворођенудецуу2020.
години.
–Надамседаћеакцијабититра

диционална, да ћемо у наредном
периодузасвудецурођенунатери
торији општинеСтараПазовадоде
љивати седишта. Ово су аутоседи
штакатегоријетри,закилажуод9до
36килограма,штозначида гадеца
могу користити дуже време. Као
Саветзабезбедностимаћемобројне
акције током ове године да радимо
наосвешћивањуљудиколикојебит
набезбедностусаобраћајусвихнас,
апоготоводеце,нагласилајеЈелена
Пашић.

З. К.
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ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУМА

Шаре не чара пе за деч је осме хе
Градска Основна школа

„Душан Јерковић“ се и
ове године укључила у

акцију „Светски дан подршке
особамасаДауновимсиндро
мом“ који се обележава 21.
марта.
– Наша школа подржава

инклузивно образовање и
радосмосепоновоукључили
уовуакцију.Собзиромнато
да јеове годинеСветскидан
подршке особама са Дауно
вимсиндромомунедељу,21.
марта, ми смо га обележи
ли два дана раније, 19. мар
та. Позвали смо све ученике
нижих разреда и они су тај
дан дошли у школу и имали

суобувенечараперазличитих
боја. Томе су се прикључили
и наши учитељи и наставни
ци, каже директорка Наташа
Станић.
Позив за акцију је поста

вљен и на фејсбуку и сајту
школе,каои„Падлету“ишко
лајепозвалапартнерскешко
леизразличитихземаљада
имсепридруже.
Такосмообележили„Дан

шарених чарапа“, а школа
је на тај начин у потпуности
подржала eTwinning проје
кат „Шарене чарапе за дечје
осмехе“,каоподршкудециса
Дауновим синдромом, рекла
јеНаташаСтанић. С. Џ.

Када одлучимо да удо
мимо  или купимо пса
или мачку, веома је

важно да се информишемо
о храни којућемоимдава
ти.
Нијесвакивласниккућног

љубимцаувекумогућности
илинемавољедапосебно
кува и припрема храну за
свогљубимца.Припрема је
дуготрајна и захтева доста
временаи новца.Данасна
тржишту постоји читав низ
производа за псе и мачке,
алипресамекуповине,тре
ба обратити пажњуод чега
је направљена храна коју
купујемо,затојебитнопро
читати  декларацију на
паковању.
Весна Божић Јовановић,

докторка ветеринарске
медицинеипродавацупет
шопу каже да су купци у
старопазовачкој средини
информисани о квалитету
хранеидајенајвећапотра
жњазасувомгранулисаном
храном, али да у принципу
доброидеипродајавлажне
конзервиранехране.
Сви желимо да здрава

хранабудедоступнанашим
љубимцима, али понекад
заборављамо да се љубав
према љубимцу не мери
величиномњиховогстомака
већквалитетномисхраном.
 – Најбоља храна за

исхрану љубимаца је она
коју они највише воле да
једу.Одрасли пси се хране
једном дневно, евентуално
двапута,докмладепсетре

ба хранити три до четири
путадневно,узрастаоддва
додесетмесеци.Мачкетре
ба хранити по потреби јер
кодњихнемаправила,оне
би могле стално да једу,
наглашава  докторка вете
ринарскемедицинеКатари
на Каравла изСтареПазо
ве.
Младунци треба да једу

више оброка дневно и то
квалитетну храну пуну про
теина,минерала,анарочи
тобогатукалцијумом,јерсу
тоживотињеуразвоју.Мно
ги своје  кућне љубимце
хране остатком хране са
породичне трпезе, да ли је
тоздравозањих?
–Хранакоју  требаизбе

гавати јељута храна, зачи
њена, јер је то храна спре

мљена са јаким зачинима.
Пилеће кости у исхрани би
требало избегавати јер су
оштре и  при пуцању могу
да оштете слузокожу. Пси
имају изражену желудачну
киселинупабимлекотреба
ло избегавати, јер нису у
могућности да га варе. Од
млечних производа, препо
ручује се јогурт и млечни
производи који су фермен
тисани, каже др Катарина
Каравла.
Без обзира за коју храну

се опредељујемо, треба се
строго придржавати савета
ветеринара и упутства на
паковању,јеркаопоследи
ца неприлагођене исхране
могу се развити разна обо
љења код кућних љубима
ца. Д. Г. 

Исхра на кућ них љуби ма ца СТАРА ПАЗОВА

Так ми че ње 
реци та то ра 
ове годи не 
онлајн
Општинскасмотрареци

татора, која је требало да
буде 18. марта у Позори
шнојсалиуСтаројПазови
нећебитиодржананаовај
начин, већ онлајн.  Сви
учесници су у обавези да
до 22. Марта, пошаљу
видеоснимакСавезу ама
тера општине. Након при
купљања видеоматерија
ла,оцењивачкакомисијау
саставу Мирушка Кочиш,
дугогодишњи рецитатор и
педагог, и Миодраг Петро
вић,глумацСрпскогнарод
ног позотишта из Новог
Садаћеодабратинајуспе
шније за зонску смотру,
којаћебитиодржанапутем
интернета у Сремској
Митровици.
За овакав начин органи

зације одлучено је у дого
вору са Савезом уметнич
ког стваралаштва Војводи
не, начелницом за културу
ИваномНенадићинаосно
ву одлуке УОСавеза ама
тера,дасесмотраприлаго
дипостојећимпротиепиде
мијскиммерама.
За смотру је пријављено

је 77 казивача лепе речи,
тачније40унајмлађем,30
усредњемузрастуиседмо
ро у категорији одраслих,
штојезнатномањеуодно
сунапретходнипериод.
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Послед њи поздрав
из позо ри шта

ПИСМА РЕДАКЦИЈИ ПОВОДОМ
ОДЛАСКА ОСНИВАЧА М НОВИНА

ВЛАДИМИРА ЋОСИЋА

Ко је живео јед ном, живе ће зау
век…(НиколаТесла)
Постоједогађајииодласцикојибез

најаве, прекину дуго растезана
детињства, незаустављиву снагу
младости, често праћену бунтом и
сагледавањемстварисамокрозједну
призму.Одлазакоца,одласциприја
теља,комшија,познаника...
„Све ми то говори да старим”... и

опомињемедасесавишепоштова
ња односим према сваком новом
дану и према свакој ситуацији која
припадаживоту.
Наовемислимеподстиченаслов

на страна „М новина“  „Преминуо
Владимир Ћосић, оснивач „М нови
на”, „Одлазак новинара”. Владина

слика испред митровачког Позори
шта.Проницљивпоглед.Изгледакао
да је управо дошао да разговара са
неким од глумаца или редитељем
поводом нове премијере или само о
активностимапозориштаунаредном
периоду.Информисан,спреман,пот
кован,свој.
Влада јебионаскоросвакојпред

стави која се давала у Позоришту.
Волеојепозориште.Волеојеглумце.
Навијао је за ту нашу ствар. Да ли
због посла, да ли због образовања,
да ли због професије, припадао је
онимграђанимасанеутољивомзна
тижељомзапозоришнедогађаје.
Уфоајеу,упублици,упозоришном

клубу,честосмосесреталииразго

варали. Писао је добро, мајсторски
дрско, интелигентно. „Свом стилу је
додавао литерарну разбарушеност,
што му је прибавило читаоце, недо
стижно бројне за већину новинара“.
(Д.Драгичевић)
Припадаојепозоришту.Испољаи

изнутрапоописујеодговараоживот
ним,градскимшмекеримасагабарит
ниминтелектом,којипопут јунакаиз
вестерна (за којеми је једномрекао
даихволи)наконзавршенепредста
ве,  одјашу у сумрак сопствених
катарзиизакључака.
Којеживеоједном,живећезаувек...

у сећањима, срцима, парковима и
улицамаграданаСави,аишире.

Јеле на Јан ко вић

Имао је све, а пре све га 
неиз ле чи ву хра брост
Овихдананасјенапустионови

нар,списатељскелепотесатајном
писанеречи.ОВладимируЋосићу
би семогло писати и говорити из
много углова и увек као способ
ном.Дајеовајчудеснизанатодра
ђивао својом вештином у светски
познатимредакцијама,биобиуоч
љившармомкојегсаморођениза
овајпосаоимају.Знаојевестпре
творити у сензационално, једнако
раскошно као да пише есеј, јер
имаојесве:таленат,знање,реше
ност,објективанприступ,инајбит
није што само велики новинари
имају неизлечиву храброст. Како
бисефудбалскимжаргоном каза
ло, потурао је главу где други ни
ногу нису смели.Поносан, градио
је пут журналисте бритког пера,
слободоуман не себе, у свему
аутентичан, није хајао шта други
мисле, чему сепротиве.Ћосић је
имаонесамонеопходанновинар
скинервдаосетиштатребаписа

ти, он је радовао својим колумна
ма,фељтонима,репортажама,био
јеједнаковрстанкаоновинаранга
жованог и аналитичког журнали
зма. Мултидисциплинаран, обра
зован,кадкададрскопријатан,он
је пленио умом и појавом и код
онихкојигаинтимнонисуволели.
Звао сам га грандо Владимиро,

какосунекадлатинонавијачипро
звали славног голмана сплитске
плинаре Владимира Беару, обоји
ца Владимири, владали су сваки
на свом пољу. Нисам знао да је
баштоликоболестан,аликадагод
бихгапозваојављаобисеипитао:
Штајепесничејелјошувекпишеш
збогславе,безкинте?Иондасмех
садругестраненемира,јернетре
ба сметнути с ума, обојица смо
песници.Истина,биојесигурноза
нијансубољиодмене.Убеђенсам,
да је хтео могао се остварити у
поезијикаоозбиљанпесник.Волео
сам га и поштовао као Индуси

гуруа,било јемногонезаборавног
лепогунашимсусретањима.Овај
град и ова земља изгубили су
новинара снажне имагинације
попут Тиркетове, Милојевићеве,
Радојчићевеимногихинихбардо
вакојисуизасебеоставилидело,
неизбрисивитрагобојенлепотом.
Јасамизгубиопријатеља,сабор

цаупесничкојборбизамалолеп
ши свет. Хвала ти што сам те
познавао, имао част да ти се
дивим.Tempusomniarevelat.(Вре
месвеоткрива).
Владинистихови:

„Јеси ли срет на
што те сви моји нок ти
сви моји зуби
све моје нежне зве ри
вече рас вече ра ју
Вече рас мате ром чине.“
Каквамисаоност,каквапоетика.

Андре ја Ђ. Вра њеш.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ко хоће да пре ва ри пен зи о не ре?

На улицама Сремске Митровице
појавили су се леци са лажним
садржајем, у ком се пензионери

позивајудасејаверадиисплатеодре
ђеногновчаногизносазбогнеусклађе
ностипензије,тејепотребнодадоставе
копијуличнекарте,решењеопензијии
бројтекућеграчуна.Дасерадиоочи
гледнојпревари,собзиромнатодасе
леци каче по бандерама, поједини су
схватилиодмах,алибилојеионихкоји
сусејавили.Срећом,схватилисудаје
речолажномсадржају.
 Видео сам на бандери ту поруку,

деловала ми је понуда примамљива,
поштосам„кажњени“пензионер.Писа
лоједаседајенеких5000динара,био
самнаиванутомтренутку.Послесам
схватио да је опет нека превара. Тра
же да им податке пошаљем. Иначе
самимао40годинарадногстажа,али
нисамимао године старостии садми
је за око 4000 динара пензија мања
месечно,причаЈованЕрић,пензионер
изЛаћарка.
Дасупензионеричестонаметипре

вараната,потврђује јошједансуграђа
нин.

 Зову и телефоном, увече у пола
10, нуде чишћење тепиха, осигурања
разна,идуипокућама...Кознакосу
тиљуди,аочекујудаихпустишукућу.
Некоинаседне.Којетоњимадозво
лиоидаоинформацијегдеимапензи
онера?Кажу,нашлисууименику.Како

онизнајудасмомипензионери,пита
сеиРадаКорица.
Поводомлетакаогласиосеодмахи

фондПИО.
Наглашавамодаразликазбогнеус

клађености пензија не постоји и  да
немабилокаквеисплатепотомосно
ву, а достављањем података из лич
не карте, решења о пензионисању и
текућег рачуна, пензионери ризикују
превару и злоупотребу тих података
од неовлашћених лица, теФонд упо
зоравадасенејављајунаостављени
број,наводисеусаопштењу.
Разговарајући са директором Зора

номБережнијемфилијалеуСремској
Митровици,сазналисмоикакограђа
нимогу да провере свешто их инте
ресује.
 Постоји наш сајт на интернету на

комјесведетаљнообјашњеноувези
сасвимактивностимакојебиинтере
совалеграђане.Такође,саветујемода
сепензионери,каоидруги,информи
шуусамомфондуусвомградуинатај
начиндобијутачнеподаткеускладуса
Законом,кажеЗоранБережни.

Алек сан дра Плав шић

Јован Ерић Рада Кори ца Зоран Бере жни

SAOP[TEWA POLICIJSKE UPRAVE

Осумњичен
за четири крађе
Припадници Министарства унутра

шњихпословауИнђијиухапсилисупо
потернициР.М. (37) и противњегаће
поднети кривичну пријаву надлежном
тужилаштву, због постојања основа
сумњедајеизвршиочетирикрађе.
Сумњаседајеодкрајафебруара,у

два наврата из продавнице техничке
робе и два маркета у Инђији, украо
неколикокућнихапаратаисухомеснате
производеипрепродао.
Р. М. је спроведен на издржавање

затворскеказне,збогранијеизвршених
кривичнихдела.

***

Припадници Министарства унутра
шњихпословауИнђијииРумиухапси
лисуН.Т.(19),збогпостојањаоснова
сумње да је извршио два кривична
делатешкакрађаиометањеслужбеног
лицаувршењуслужбенедужности.
Сумњаседајезаједносаједнимдва

десетшестогодишњаком,  16. марта у
току ноћи, провалио у објекат ЈКП
“Комуналац”уИнђијиодаклесуукрали
модемзавидеонадзори  комбивози
лозаобављањепогребнихуслуга,чија

сематеријалнавредностпроцењујена
око400.000динара.Комбијепронађен
наподручјуРумеивраћенпредузећу.
Такође се сумња да су истог дана

провалилиукинескупродавницууИри
гуизкојесуотуђили100.000динара.
Сутрадан, приликом саобраћајне

контроле у близини Зелене пијаце у
Руми,полицијајепокушаладазаустави
осумњиченекојисусевозилинамото
циклу.Наконкраћепотере,Н.Т.јеухап
шенадвадесетшестогодишњакјепобе
гаоизањимсетрага.
ОсумњиченомН.Т.јеодређенозадр

жавањедо48часова,накончегаће,уз
кривичнупријавубитиприведенОснов
номјавномтужилаштвууСтаројПазови.
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22 ГОДИ НЕ ЈЕ ПРО ШЛО ОД ОБАРА ЊА АМЕ РИЧ КОГ АВИ О НА Ф117 НАД БУЂА НОВ ЦИ МА

Како је цео свет видео
пад „неви дљи вог“

Пово дом 22. годи шњи це оба ра ња аме рич ког ави о на Ф117 над Буђа
нов ци ма обја вљу је мо одло мак из књи ге Гора на Мати ћа „У мило сти анђе
ла“ (Меди граф, 2005). Тада шњи дирек тор Радиотеле ви зи је „М“ Иван 
Ракић је први био на лицу места, тог 27. мар та 1999. годи не и напра вио 
сним ке обо ре ног ави о на који су оби шли свет. У одлом ку се гово ри о томе 
како је то изгле да ло и како су се баш Иван Ракић и РТВ М нашли у момен
ту пада ави о на, ко није дао да се сним ци одне су са лица места и како су 
CNN, SKY, BBC, RAI, ZDF, NTV и оста ле свет ске теле ви зи је еми то ва ле сни
мак митро вач ке теле ви зи је које више нема ... 

4.дан,27.март
Пад црног јастре ба
Увече ми је зазвонио мобилни

телефон. Видео сам Ракићево име
на дисплеју и јавио се. Чуо сам
еуфоричангласкаковиче:
–Пао је! Пао је! Идем да га сни

мим!
–Гдеси?–упитаосам.
– Возим се према Буђановцима!

Овогпутајестварнооборен,некао
онојучекадстемезајебали–Идем
да га нађем. Јављам се чим стиг
нем!–викаојеуслушалицу.
Јавио се после пола сата, док је

екипаснималаавионјошупламену.

У међувремену сам и другим кана
лом добио потврду о обарању овог
суперавиона.РадилосеоФ–117.
Та ознака ми није представљала
ништапосебно.Аондасумисарад
нициобјаснилидајето,скупи,неви
дљиви„stealth“,којијошникаддосад
нијечеститонивиђен,акамолиобо
рен.Доксмопроучавалитеподатке
Ракићјезавршиосаснимањем:
–Донесимиснимакхитно,морамо

дагашаљемоусвет!–рекаосамму
нестрпљиво.
– Бих ја радо, али ми не дају! –

одговориомије.
–Конеда?–биосамзатечен.

–Овиууниформама,војска,поли
цијарекаојезбуњено.–Непуштају
месаснимцима!
Знаосамдааконепласирамосли

ку у свет у следећих сат времена,
пропагандни штаб НАТО ће наћи
медијскиодговор,нашапредностће
сеистопити.Објавићевестсанеким
оправдавајућим образложењем,
смислићенеку„прихватљиву“верзи
ју,нашиснимцинећедобитиодгова
рајућу пажњу у светској јавности.
Како време одмиче, имају све веће
могућности да пониште медијске
ефекте овог сензационалног обара
ња„невидљивогавиона“.Ополитич

Делови обореног авиона Ф117
Фото: Блиц
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ким,војнимидругимаспектима,даи
неговорим.
–Имашлиублизининекослужбе

нолице?–упитаосамРакића.Имао
јеисторијскиснимак,анијемогаода
гадонесеиемитује.
– Да, ту је Јова Вукадиновић! –

рекаоје.
ЗнаосамдобротогЈову.Био јето

шеф саобраћајне полиције Срема и
великизаљубљеникукошарку.Нека
дасмозаједнорадилимедијскипро
јекаткојијепуниосремскомитровачку
халунакошаркашкимутакмицама.
–Дајмиганателефон!
Затражио сам да Ракића сместа

довезе у Београд, како би снимак
ургентноисигурностигао.
–Незнамдалисмем,овдејенад

лежнавојска?!–биојенесигуран.
–ЗатебејенадлежанМУПСрбије!

–рекаосамидодаотелефонфункци
онеруполицијекојисезатекаопоред
мене, тражећи да му и он потврди
овајналог.
– Овде начелник тог и тог ресора

МУП–а Србије– представио се Јови
његовполицијскиколега.–Организуј
тедасеснимакхитнодоставиуБео
град!–захтеваојеодњега.
Ракић је већ био спреман, искори

стиојеприлику.Докјевојска„држала
наоку“екипуивозило,онјеснимље
ну касету убацио у полицијски ауто
мобил,исаВукадиновићемдојуриоу
Београд.Урокуодполачасагледали
смоснимакавионаупламену.Позвао
сам РТС, они су у међувремену
послалисвојеекипе,чекалисуњихов
снимак.ПриближаваосетрећиДнев
ник.УспеосамдаубедимКомракова
дапустиснимаккојисамимао.Докје
Ракића возач возио према РТС–у,
позваосамтелефономБрентаСадле
раизcNN–a:
–СлушајБрент, оборен је једанФ

–117. За неколико минута ће бити
снимакнаРТС–у.Можетегапреузети
за cNN, јавицентрали– рекао сам
му.

ИстосамјавиоиЈакшиШћекићуиз
SKYNews,азатимсмосвиотишлидо
просторије за мониторинг електрон
ских медија у којој је на двадесетак
ТВ монитора праћен програм скоро
свих глобалних телевизија. Најпре
смо пратили трећи Дневник РТС–а.
ПредкрајДневникакренуојеРакићев
снимак авиона у пламену. А онда,
невероватанпризор.Снимакјепочео
дасепојављујенаскоросвимекра
нима–CNN,SKY,BBC,RAI,ZDF,NTV
...Свителевизијскипрограмикојесмо
пратили су се укључили уРТС, два
десетак монитора је приказивало
истуслику.Јединосусеразликовале
идентификационеознаке телевизија.
Цеосветјеутомтренуткугледаонаш
снимак.„Невидљивиавион“постаоје
највидљивијинасвету.Сјајнипогодак
ПВОупотпуњен је и овиммедијским
поготком.
Сетиосамсепричекаковестличи

наперјекојесеразлетикадасепоце
па јастук.Свидемантијиисведруге
верзије представљају само узалудне
покушаје да се то перје покупи. Док
смо излазили из мониторинг сале
ЈоваВукадиновићјевртеоглавом:
–Дами јеовонекопричаонебих

муверовао!
УскоројестигаоиРакићсаРТС–а.

Уморан и блатњав од јурњаве по
сремским њивама, гунђао је због
покушајададржавнателевизијапре
скочињеговснимакичекасвој.
– Иване, да ли је тачно да си ти

први стигаодо авиона? – питао сам
га.
–Да!–одговориојезадовољно.
–Кажудаси,кадсипришаоавиону

ивидеоознакенакрилу,рекао:„Људи
оборилисмонаш,имапетокраку!“
–Јебитесе!Штасамсвеурадиода

иматетајснимак,авимејошзајеба
вате–љутио сеовај правиСремац.
Окренуоседакрене,аондајезастао
инасмејаосе:
–Акопаднејошкојиавионуоколи

ни,зовитеме!
Кадасусепослепоноћигостираз

ишли, назвао сам потпредседника
ВладеСрбијеМилованаБојића.
–Миловане, следећипут кадбуде

оборен неки авион, немој да ми
јављаш дан раније. Јави ми оног
дана,кадстварнобудеоборен!
Ипак,бар јепогодиолокацију.Хрт

ковцииБуђановцисусуседнасела...
Тогданаодржанесунајвећедемон

страције Срба у историји Њујорка.
ДемонстрацијепротивагресијеНАТО
пакта,накојимајеучествовалопреко
10.000 људи биле су управо у току
када је оборен  Ф – 117. Србима –
демонстрантимаприкључилисусеи
грађаниМенхетна.Колонасекретала
од „Grand Central Station“  према
„UnionSquare“одаклејенаставилака
ЦрквиСветогСавекојасеналазилау
25. улици, између 5. и 6. авеније.
Тамојеодржанипоменжртвамабом
бардовања.

Јавио се после пола 
сата, док је еки па сни
ма ла ави он још у пла
ме ну. У међу вре ме ну 

сам и дру гим кана лом 
добио потвр ду о оба

ра њу овог супер ави о
на. Ради ло се о Ф – 

117. Та озна ка ми није 
пред ста вља ла ништа 
посеб но. А онда су ми 
сарад ни ци обја сни ли 
да је то, ску пи, неви
дљи ви „ste alth“ , који 
још никад до сад није 
чести то ни виђен, а 

камо ли обо рен.
Док смо про у ча ва ли 
те подат ке Ракић је 
завр шио са сни ма

њем: 
– Доне си ми сни мак 
хит но, мора мо да га 

шаље мо у свет! – 
рекао сам му нестр

пљи во. 
– Бих ја радо, али ми 
не дају! – одго во рио 

ми је. 
– Ко не да ? – био сам 

зате чен.
– Ови у уни фор ма ма, 

вој ска, поли ци ја  
рекао је збу ње но. – Не 
пушта ју ме са сним ци

ма! 

Иван Ракић
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ЈОВА МАТИЋ, ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ ВОГ ЊА

Нема рад не сна ге
за узгој повр ћа
Јова Матић, пољопривредник из

Вогња, после више деценија из
структуре сетве ће избацити

бостани поврће. Кажеда је то посао
који изискује доста радне снаге, а
чињеница једа јесвемањеонихкоји
желедараденањиви.Збогтога,овог
пролећа на његовим њивама биће
саморатарскебиљневрсте,ауплану
је и повећање броја грла живе стоке,
товљеникаијунади.
За ЈовуМатића одлука да се више

небавиповртарствомипроизводњом
бостанабилајетешка.Безобзирашто
је ова врста производње доносила
добрузараду,Матићкажедазбогситу
ацијесарадномснагомодтогаодуста
је.Некадајебилодалеколакше,при
сећа се Матић, а сада неће нико да
радинањиви.
–Од1988.годинесмоупроизводњи

бостана. Међутим, ове године смо
решилидаодустанемо.Немарадника
уселутакодапрекидамосапроизвод
њомбостанаиповрћа.Поврћесеради
ручно,бароноштосамјарадио,ато
је лубеница, бели и црни лук, пасуљ.
Ове годинећупосејати  кукуруз,пше
ницу и соју, а повећаћемо  и сточни

фонд. Почећемо интензивније да се
бавимо овом граном пољопривредне
производње.Морамодасепривикава
мо на ситуацију, стално да се довија
мо.Заратарске културе смо сеодлу
чили,јерсепроизводњарадимехани

зовано,аповрћеипакмораорганизо
ванијесавишељуди.Ранијеупроиз
водњи лубеница, на њиву кренемо
моја жена и ја, родитељи и сестре, а
данас смо спали  да радимо само
супругаија,кажеЈоваМатић.

Јова Матић

ЛАЗАР КЉЕ ШТА НО ВИЋ, СТРУЧ НИ САРАД НИК У ПСС РУМА

Због вре мен ских при ли ка, 
род кај си је угро жен
Због веома топлог времена кра

јемфебруаракадасусетемпе
ратуре кретале и до 20 степени

почелајеивегетација,штоовихдана
брине воћаре. Хладно време и пад
температура могу да нанесу штету
ранимсортамакајсијакојесуцветале
предесетакдана.Вегетацијајекрену
лаикодосталихвоћнихврстакојесе
налазеуфенофазипуцањапупољака,
иутојфазисуколикотоликозаштиће
нијеоднискихтемпература.
Иако овакве температуре нису неу

обичајене за ово доба године, воћа
ри су у страху од ниских температу
раијутарњихмразева,алисамозбог
чињеницедасукрајемфебруаратем
пературебилеоко20степени.
–Притаквимтемпературамадошло

једопочеткавегатације,анајургоже
нијесуранесортекајсијакажеЛазар
Кљештановић, стручни сарадник за
воћарствоуРуми.

Ондодаједасусевоћаризабрину
ли не толико због овог неуобичајеног
захлађења, већ више због ситуације

кадасукрајемфебруарадневнетем
пературебилеидо20.
– Тозначида јевегетацијапочела

кад јој време није. Сада имамо нор
малнетемпературезаоводобагоди
не,међутим, ранијевисокетемпера
туре које су покренуле вегетацију и
могудаповећајуризикодизмрзавања
појединих воћних врста.Помомлич
ном мишљењу најугроженије су ране
сортекајсијакојесуцветалепредесе
такдана,атачанпроценатштетећемо
знатикадапрођефенофазаиосталох
сорти.Вегетација је кренулакодсвих
воћних врста, чак и код винове лозе.
Међутим,светевоћневрстесеналазе
уфенофазипуцањапупољака,иутој
фазисуколикотоликозаштићенијеод
нискихтемпература,кажеЛазаркље
штановић.
Засадавећихштетанема,ањихов

проценатзависиодвоћневрсте,сор
те, надморске висине ишто је најва

Лазар Кље шта но вић
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На плодној сремској земљи све ће
да роди. Посебно сада када већина
паораимамодернуијакумеханизаци
ју. Наш саговорник је решио да се у
потпуности посвети ратарству па је
почеоизанављањемеханизацијекако
битајпосаозавршаваобрзои квали
тетно.
– Производња ратарских биљних

врсталакоможедасерадисадобром
механизацијом, може да се уради на
време,чакакоимашдостаобрадивих
површина. За сада обрађујем око 70
јутараземље,алирачунамнајесенда
закупим и државну земљу, можда до
30 хектара. То би ми било довољно,
јербих  без већих проблема те повр
шинемогао квалитетно да обрађујем.
Светоимавезеисамојомодлукомда
повећамбројгрлаживестоке.Тренут
носамузеодесетактелади,акасније
ћупоновопочетии  свињарство.Што
сеценетиче,кодбиковајесаданешто
боља, али је ситуација била лоша.
Имаосам38комадајунади,једвасам
продао,алисенадамдаћебитибоље,
додајеЈоваМатић.
Иако је одустао од производње

бостана,кажедајепосадиоодређену
количину да не би морао да купује
лубеницу засвојупородицуибиће га
теконоликоколикоњиматреба.Свеје
спремно за почетак сетве, само да
дозволивремеидапочнуагротехнич
кирокови.Спремнајеимеханизација,
ремонтовананавремекаконебибило
честих кварова и како би најважнији
посаоугодинибиоквалитетноурађен.

Злат ко Мар ко ви но вић

жнијеодинтензитетанискихтемпера
тура,односноколикесубилеИколико
сутрајале.
– За сада можемо бити умерени

оптимисти,јернисмоималиекстрем
но ниске температуре у последњих
10 дана. Оно што сада може да нас
упозори, то што и не знамо дугороч
нупрогнозу,анискетемпературемогу
дасеочекујуиполовиномаприла.До
тада ће  вероватно све воћне врсте
битиуфенофазицветнихбалонаили
почеткацветања,кадасуризицимно
говећи и кадасубиљкеосетљивије
на ниске температуре, додаје  Лазар
Кљештановић.
Нашсаговорникподсећаинаметоде

заштитевоћапротивмраза,аједнаод
њих је свакако и антифрост системи
ма. Кљешатновић каже да је прошле
годинеувеликимзасадимазаштитаод
мразаобављанаихеликоптерима,док
јепредесетакданауЈаскубиледве
прикључнемашинекојесекористеу
заштити, попут антифрост мобилног
система.
–Људи су тај систем користили на

раним засадима кајсије и видећемо
кадкреневегетација,далисесмањио
проценатштетеикакоћетодафунк
ционише,закључујеКљештановић.

З. Мар ко ви но вић

СТАРА ПАЗОВА

Рад ни ци ЈКП „Чисто ћа“
се колек тив но вак ци ни са ли

ЗапослениуЈКП„Чистоћа“вакцини
салисусекрајемпрошленедеље.Рад
нициовогпредузећакажудасењих60
пријавило за имунизацију и да им је
добродошлоштојефирмаорганизова
лаколективновакцинисањекакобисе
коначно осетили безбедно кад је епи
демијаупитању.
Важно је да сви буду пријављени

преко портала еУправе, а колективна
имунизацијазапосленихујавнимуста
новама, фирмама и предузећима је

могућа. У Дому здравља „Др Јован
Јовановић–Змај“кажудасетоможе
известисамокадаимјевеликаколичи
навакцинанарасполагању,каоштоје
тобио случај овогапута  са кинеском
вакцином.
Одпријављених60запосленихуста

ропазовачкој „Чистоћи“, првог дана
колективног вакцинисања цепиво је
примилаполовина,аследећенедеље
вакцинућедобитииосталипријавље
њирадници. З. К.

Успех за диза ча тего ва из
ста ро па зо вач ког „Једин ства“
НаотвореномПрвенствуградаБео

градауолимпијскомдизањутеговаза
мушкарце сениоре и мушкарце вете
ране, у  категорији до 61 килограма
телеснетежинеуконкуренцијимушка
раца сениора Синиша Танасковић из
старопазовачког клуба дизача тегова
„Јединство“, освојио је прво место и
златнумедаљу.
Уконкуренцијимушкарцаветерана

старосне групације М2 (од 40 до 44
године) Танасковић је такође освојио
прво место и златну медаљу и том
приликом поставио нове националне
рекордеуСрбијизаветеранеутакми
чарским дисциплинама трзај, избачај

иолимпијскибијатлон.Овимрезулта
том старопазовачки дизач  тегова је
испуниоевропскунормузаучешћена
ПрвенствуЕвропезаветеране,којеће
сеодржатинајесеновегодинеуКра
љевиниХоландији.
Такмичење у Београду, које је одр

жано14.Марта,организоваојеСавез
Београдазадизањетегова(СБДТ)иу
техничкој организацији Клуба дизача
тегова „Партизан“ из Београда, а уз
свесрднупомоћиподршкуСекретари
јата за спорт и омладину града Бео
града и Спортског савеза града Бео
града.

Д. Г.

Синиша Танасковић
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Лек ци ја

Лагано се закувава ситуација у
европским фудбалским купови
ма.Улазимоуновуфазугдеће

простора за грешке бити све мање.
Видели смо у претходним недељама
како фаворити могу лако да фасују,
посебнокадапотценепротивника.
Овогапута,највећиутисакпретход

ненедељеоставио је једанмечЛиге
Европе.Нашеомраженекомшије,које
већ годинама постављају домаћи
задатакосталимбалканскимклубови
ма,успелисуданаправенајвећипод
вигуовојфазиевропскихтакмичења.
Резултати Динама из Загреба су

класичан пример како се играње у
Лиги Европе током година итекако
исплати. Сада је већ свима јасно да
нашиклубовинемајуштадатражеу
најјачемевропскомтакмичењу,алиу
другом по јачини, итекако могу да
„заталасају“.
Загрепчани су подарили енглеском

Тотенхемулепулекцијуизфудбалау
реваншмечу.Победомод3:0напро
дужетке и укупнимрезултатом3:2 су
сепоштеноистреслинадлондонском
момчади.Којегледаомеч,јасномује
било да је Динамо апсолутно заслу
жиопобеду.Илидапреформулишем:
Тотенхемјезбогсвогкатастрофалног
приступамечу,заслужиодаиспадне.
Наравно да је тренер гостијуЖозе

Мурињобиопрвинатапету.Господин
„посебни“,којивећгодинаманијетако
посебан,имасасвојимклубомсезону
за заборав. Лига Европе им је била,
посвемусудећи,јединаприликадасе
домогнуЛигешампионаследећесезо

не.УЕнглескојсудалекоодврхаине
пишеимседобро.
Мурињоочигледнонијеуспеодана

правиначинмотивишеболидекојису
изашли на терен прошлог четвртка.
Играли су збуњено и са пола снаге,
очекивајућиваљдадаћеХрватисами

себизабитинекигол,данеморајуони
да сецимају.Уместо тога, појавио се
господин по имену Мислав Оршић,
којијесвојимхеттрикомнатераопро
тивникедаусвлачионицуодуцрвених
образа. На крају, фер гест тренера
лондонскеекипе,којијепослеутакми
це ушао у свлачионицу домаћина и

аплаудирао. Придружујем се честит
кама.
УЛигишампионајепретходнанеде

љапрошлабезвећихузбуђења.
РеалМадрид,Сити,ЧелсииБајерн

су потврдили победе против својих
ривалаиуреваншмечевима.Највећи
утисак је свакако екипа Челсија која
подкомандомТухелаиграсјајанфуд
бал. Изударали су поштено Атлетико
Мадрид, који није ни изблиза у овом
двомечуличионаекипукојајелидеру
Шпанији. За то је свакако заслужна
одбранаенглескогтима,којанесамо
данепримаголове,већнедозвољава
својим противницима ни да уђу у
казненипростор.

Добили смо и парове следеће
фазеевропскихкупова.Намени
ју су два супердербија у Лиги

шампиона. Реал иде на Ливерпул а
БајерннаПариза.Фудбалскафештау
најави. У Лиги Европе ће бити зани
мљивоуокршајуАјаксаиРоме.
Оно што свакако треба истаћи је

доминација Енглеза у еврокуповима.
ЧакпеттимовасаОстрваучествујеу
завршној вази ова два такмичења и
правобиизненађењебилоданекоод
њихнеузметрофеј.
Нама остаје да изаберемо свог

фаворита у завршници. Некако сум
њамдаћекомшије,којесесастајуса
шпанским Виљареалом, наићи на
подршку васколике фудбалске Срба
дије.Ипак,већинанесмедаизговори
оноштостварномисли,ато једаби
одпургерамоглиштоштаданаучимо.
Баремштосефудбалатиче.
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Нека ко сум њам да ће 
ком ши је које се саста ју 

са шпан ским
Виља ре а лом, наи ћи

на подр шку вас ко ли ке 
фуд бал ске Срба ди је. 
Ипак, већи на не сме
да изго во ри оно што 

ствар но мисли, а то је 
да би од пур ге ра могли 

што шта да нау чи мо. 
Барем што се
фуд ба ла тиче
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ТК „ЗМАЈ“ РУМА

Јова на и Нико ла
у репре зен та ци ји
Из румске општине два

репрезентативца у теквон
дубранићебојеСрбије, то
суЈованаМушицкииНико
ла Вучковић из ТК „Змај“ и
то напредстојећемЕвроп
ском првенству, које ће се
од8.до11.априлаодржати
уСофији.
Јована и Никола су са

сениорском репрезента
цијомСрбије билина  сед
модневним припремама у
хотелу „Зира“ уБеограду, а
за предстојеће велико так
мичење су се спремали
заједно са репрезентација
маГрчке,Словеније иБра
зила.
На Европском првенству

Јована ће се такмичити у
категоријидо53килограма,
а Никола ће бранити боје
Србије  у категорији до 68
килограма. С. Џаку ла

Нико ла и Јова на са тре не ром  Бори сла вом

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: ДраганКлинцови
ЈованаБакаловић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Илија и Слађана
ЂурићПутинци,ЗлаткоиЈованаМиљ
ковићЛаћарак,ДрагославиАлексан
драЕрак Гргуревци,БојаниДрагана
ЗељковићСремскаМитровица,Вели
бор и Бранислава Јовић  Шид, Мла
ден и Бранислава Регодић  Сремска
Митровица,СинишаиМирјанаКрајчи
новићНоћај,НиколаиДанијелаТејић
СремскаМитровица,НенадиЈована
ЈокићМартинци,

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Данијел и Алек
сандара Благојевић  Сремска Митро
вица, Немања и Тамара Марковић
 Сремска Митровица, Бојан и Бојана
ВасилићРума,ДејанЋаћићиМарина
Максић Ћаћић  Сремска Митровица,
МилеЈовановићиДанијелаМишковић
Јовановић Метковић,Никола и Јова
на Пантелић  Лаћарак, Душан и Ана
Јаковљевић  Сремска Митровица,
БраниславиДраганаПантовићРума,
НиколаиСандраЈовановићБелегиш,
МатоБукарица иАлександараТрумић
БукарицаШид.

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца  Стје
панПетејрођ.1945СремскаМитрови
ца,МирјанаСуканицарођ.1954Срем
ска Митровица, Србислав Војновић
рођ.1950СремскаМитровица,Митар
Џмурарођ.1936СремскаМитровица,
Јовица Жегарац рођ. 1949  Шашин
ци,ЈозоБуковскирођ.1946 Сремска
Митровица, Петар Гарижа рођ. 1942
СремскаМитровица,Мирјана Јевтић
рођ.1946СремскаМитровица,Весна
Лекаревићрођ.1966СремскаМитро
вица,БошкоДринићрођ.1939Срем
ска Митровица, Глигорије Ковачевић
рођ. 1946  Велики Радинци, Цвјета
Симићрођ.1939СремскаМитровица,
ВладимирЋосић рођ. 1953  Сремска
Митровица, Милица Малешевић рођ.
1948  Дивош, Стана Малијевић рођ.
1959ВеликиРадинци,СтеванКузман
чевићрођ.1988–Босут,БожоАрбутина
рођ. 1953  Равње, Ранислав Алексић
рођ. 1948  СремскаМитровица, Вера
Крстић рођ. 1941  Сремска Митрови
ца, Зорица Шуман рођ. 1972  Лаћа
рак,ЂокоЋирић рођ. 1945  Сремска
Митровица, Рума  Стана Вујаковић
рођ. 1947 – Рума, Срећко Ерић рођ.
1940  Пећинци, Маришка Магоч рођ.
1951Хртковци,ЦвикоТривковић,рођ.
1947–Рума,РадојкоВеселиновићрођ.
1935  Доњи Товарник,Шид  Станој
каГрчићрођ.1938–Шид,МиланЦве
тичанин рођ. 1946  Кукујевци, Ста ра 
Пазо ва  ЉубисавкаКостићрођ.1940
 Белегиш, Боја Врањеш рођ. 1935 
Стари Бановци, Љубинко Стојковић
рођ. 1951  Голубинци,Инђи ја  Кати
ца Божић рођ. 1937  Инђија, Драги
њаВуковић рођ. 1937 Љуково, Раде
Лалићрођ.1943Инђија.

MATI^AR RUMA

УМРЛИ: Зора Мандић, рођ. 1925,
Савка Јокић, рођ. 1956, Невенка
Митрић, рођ. 1939, Миле Пргомеља,
рођ. 1934, Драган Јанићијевић, рођ.
1955, Миле Мутић, рођ. 1934, Мирко
Качавенда,рођ.1954,СтанаКерезовић,
рођ.1932,НиколаМарковић,рођ.1928.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

АК „СИР МИ УМ“

Две меда ље са Купа Срби је
На атлетском стадиону у Сремској

Митровици 21. марта, у организацији
СрпскогатлетскогСавеза(САС)идома
ћина Атлетског клуба „Сирмиум“, одр
жанјеКупСрбијеубацачкимдисципли
намазасениореимлађејуниоре(У18).
Такмичење је отворио Емир Бекрић,
освајачбронзанемедаљенаСветском
првенству у дисциплини 400 метара
препоне.
Атлетски клуб „Сирмиум“, поред

добреорганизације,можедасепохва
лиисаосвојенедвемедаље.
Мирјана Дасовић је освојила брон

зу код сениорки у дисциплини бацање
кугле (четири килограма) резултатом
11.80 метара, док је изузетно перспек
тивнаиталентованапиониркаАњаЧан

чаревићдошладоновогличногрекорда
у бацању кугле (три килограма) резул
татом12.65метара,упркослошимвре
менскимусловимаихладномвремену.
Поред поменуте две такмичар

ке, истакли су се и Јована Радојевић,
Немања Бабић, Радован Лончаревић,
ЛукаПрекајациЛукаКрњевић,којису
заједноосвојилибодовезаекипусвога
клуба.
Тренер Слободан Мацановић исти

че да је пре свега задовољан органи
зацијом такмичења, као и постигну
тим резултатима домаћих такмилара,
те наговештава још боље резултате у
наредномпериоду,собзиромнатода
јеречопрвомтакмицењунаотвореном
ипочеткусезоне.

АК „СРЕМ“

Три брон зе за Сре ми це
Три трећа места освојиле су так

мичарке АК „Срем“ на Зимском купу
у бацачким дисциплинама за млађе
јуниоре и сениоре одржаном уСрем
ској Митровици. Ана Дасовић се так
мичилауконкуренцијисениоркиидиск
(једна килограм) бацила 37,32 мета
радок јенасвомпрвомтакмичењуу
дисциплини бацање кладива (четири
килограма) справу хитнула до 32,35

метара.МилаМиљковићјекладивоод
три килограмау конкуренцијимлађих
јуниоркибацила39,60метараинаго
вестила да би убудуће могла озбиљ
ниједасепосветиовојдисциплини.У
коначномбодовањумлађејуниоркеАК
„Срем“сузавршилекаодругопласира
несаосвојена54бода,доксусениор
ке такођебиледруге саосвојених37
бодова.
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ОВАН: На помолу су
новепословнеобавезе
које захтевају да се
додатно ангажујете

илиноведилемекојећетеморати
да решавате врло експедитивно у
најкраћемроку.Затражитенавре
ме нечији савет приликом финан
сијски процена и улагања. Имате
утисак да партнер нешто вешто
прикрива,што додатно утиче на
вашу несигурност. Понекад непо
требноумишљатестварикоједру
гиневиде.

БИК: Умете да проце
нитеповољнуситуаци
јунапословнојсцении
да осмислите добар

наступ или редослед потеза пред
сарадницима. Обратите пажњу на
разне могућности партнерског
удруживања које имате. Важно је
даприхватитепословезакојеима
те довољно знања. У љубавном
животунеможетедаостанетерав
нодушни на ннечији утицај,лагано
губите контролу. Покажите више
поверењаупартнера.

БЛИ ЗАН ЦИ: Налазите
се за велики корак
испреддругих,јеруме
те тачно да предвиди
те нечију реакцију.

Јасно вам је да савременији при
ступзаједничкимтемамаилиинте
ресима доноси дугорочнији успех.
Постављате сувише строге крите
ријумепредвољенуособу,аливаш
подстицај уме и да делује благо
творнонавишеначина.Тимедоби
јатевишеемоцијазаузврат.

РАК:Мождасвеинфор
мацијесакојимараспо
лажетенепредставља
јуувекипоузданекри
теријуме,алибезвели

кихизазованеманивећепословне
афирмације.Потрудитеседапра
вилно дозирате свој стваралачки
импулссазаједничкиминтересима
у различитим правцима. Склони
стечестимпроменамаупонашању,
тешко вам је да ускладите свој
љубавниритамсаблискомособом.

ЛАВ: Ослањате се на
своје преговарачке
манире, јер да без
добреприпреме,плана

или процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је да
се усаглашавате са својим сарад
ницимаокоуважавањаразличитих
интереса, како би сви осетили
моралну и материјалну сатисфак
цију. Пажња и разумевање које
добијате у кругу породице делују
врлоподстицајно.Потрудитеседа
обрадујете све блиске особе на
неуобичајениначин.

ДЕВИ ЦА: Јасно вам је
даоколинаодвасоче
кује да се непрекидно
истичете са посебним

резултатима и да увек оставите
некивеличанственутисак.Тренутно
постоје неке компликоване околно
сти са којима ћете морати да се
суочавате у ходу,без предаха.
Посебно вам прија породична хар
монија и нечије присуство, јер на
такавначинможетедасеостварите
бољупсихолошкуравнотежу.Стало
вамједаусрећитевољенуособу.

ВАГА: У договору са
сарадницима сад на
успешан начин можете
да решите низ важних

питања. Наставите да подстичете
заједничкедоговореиудруживање
поразнимпитањима.Потрудитесе
данекоозбиљносхвативашеидеје
окофинансијскихзахтевакојеима
те.Важноједаделујетепозитивно
на свет око себе и да непрекидно
постичете вољену особу на зајед
ничкепромене.

ШКОР ПИ ОН: Активно
учествујете у различи
тим преговорима,те
покрећете иницијативу

кад год за то постоје добри услови
за неку врсту успеха или добитка.
Необазиретемногозанечијекомен
таре,посебнокадаонинисуускладу
са вашим основним опредељењем.
Љубавни партнер на вас делује
врлоинспиративноинаводивасна
слободније изражавање. Понекад
наврлоједноставанначинуметеда
сеускладитесавољеномособом.

СТРЕ ЛАЦ: Захваљују
ћи добрим идејама и
стратегији коју спрово
дите делујете веома

озбиљнонасвојесараднике.Умете
дасенаметнетеуправомтренутку
ичестоводитеглавнуречупрего
ворима.Налазите се у сјајној при
лици да остварите дугорочније
пословне интересе. Важно је да
подстичете двосмерне контакте.
Догађајикојиваспратеуљубавном
животуделују охрабрујуће.Осећа
те велики емотивни занос и задо
вољствоудруштвувољенеособе.

ЈАРАЦ: Улажете вели
ки напор да остварите
позитивне резултате у
свом пословном изра

жавању,алипостојиследдогађаја
који ремети ваше планове. Важно
једасеправилноорганизујетеида
испоштујете све задате рокове.
Склонистечестимпроменамасвог
емотивног расположења,немараз
логадагубитенаду.

ВОДО ЛИ ЈА: Делујете
енергичноусусретуса
сарадницима и поста
вљате нове захтеве у

очекивању да све тече по вашим
проценама. Ипак, претераним
истицањемличнихзахтевапобуђу
јете различите коментаре међу
сарадницима.Потребно једаима
те„широкевидике“усвакомпогле
ду.Љубавнеразмирицеприхватите
каопролазнуфазу,јерсвесесводи
на нови подстицај или на добар
импулскојивасводикаемотивном
зближавањусапартнером.

РИБЕ: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза,али
немате довољно енер

гиједасеангажујетенавишестра
на истовремено. У достојанстве
номстилуибез сувишнихпитања
прихватате све корисне сугестије
или речи критике које вам упућују
блиски сарадници. Желели бисте
дауспоставитебољуконтролунад
новим догађајима у љубавном
животу,међутимништазначајноне
можетедаучинитебезпретходног
договорасасвојимпартнером.

VREMEPLOV
24. март

1736.УБудимујемучењемна
точку уморен вођа српских
устаникаПераСегединац,који
је1735.уПоморишју,Бачкоји
ПосавиниподигаоСрбепротив
Беча. Да би застрашиле бун
товнеСрбе,аустријскевласти
сумртвогСегединцаоднелеу
Печку и обесиле. Срби су се
дигли на буну због мобилиза
цијеуаустријскувојску,ауста
наксепрошириомеђусељаци
ма.СрпскиписацЛазаКостић
написао је драму “Пера Сеге
динац”.

25. март
1669. Ерупција Етне убила је
20.000људи.
1844. Проглашен је први срп
ски грађански законик, који је
одиграозначајнуулогууправ
ном и друштвеном животу
Србије. Укинут је 1945. дола
скомкомунистанавласт.

26. март
1984. Југословески писац
Бранко Ћопић, један од нај
плоднијих и најпопуларнијих
писацаупериодупослеДругог
светскограта,извршиосамоу
биство, скоком са моста на
Сави у Београду. Хумориста,
аутор родољубиве и дечије
поезије, Ћопић се сматра
настављачем традиције сео
скеприповеткесрпскогреали
зма.

27. март
1941.УБеограду је,предзору,
у официрском пучу свргнут
регент кнез Павле Карађорђе
вић и на престо је доведен
малолетникраљПетарIIКара
ђорђевић. Збачена је и влада
Драгише Цветковића и Влатка
Мачека и образована нова с
генералом Душаном Симови
ћем на челу. Касније током
дана народ је поздравио пуч
масовним демонстрацијама у
Београду и другим градовима
Србије. Јавно су спаљиване
немачкеииталијанскезаставе,
цепанесликеАдолфаХитлера
иБенитаМусолинијаиизвики
ване пароле “Боље рат него
пакт”,“Бољегробнегороб”.

28. март
1797. Натанијел Бригс из Њу
Хемпшира патентирао је веш
машину.
1939.Окончан јешпанскигра
ђанскират.

29. март
1848. Нијагарини водопади
нису протицали читавих 30
сатизаледилисусе.
1886. Хемичар и фармацеут
Џон Пембертон почиње да
рекламиракокаколу(сакокаи
ном).


30. март
1853.РођенјеВинсентванГог,
холандски и француски сли
кар, једаноднајоригиналнијих
и најтемпераментнијихмодер
нихевропскихсликара.

HOROSKOP

Сре да, 24. март (11. фебру ар)
СветиСофронијеЈерусалимски

Четвр так, 25. март
(12. фебру ар)

ПреподобниСимеонНовиБого
слов; Свети Григорије Двоје
слов
Петак, 26. март (13. Фебру ар)
Пренос моштију Светог Ники
фораЦариградског

Субо та, 27. март
(14. фебру ар)

Преподобни Бенедикт Нурсиј
ски

Неде ља, 28. март
(15. фебру ар)

СветимученикАгапијеидругис
њим

Поне де љак, 29. март
(16. фебру ар)

СветиапостолАристовул;Све
тимученикСавин

Уто рак, 30. март
(17. фебру ар)

СветиАлексијеЧовекБожји

Crkveni
kalendar

• Боље луд од сре ће, 
него луд од рође ња.
• Изво зи те људе као 
смр зну ту гове ди ну.
• Пих ти је иду са годи на
ма.
• Кад ја тамо, оно међу
тим.

Цар ска пита
Састој ци: 200 грама меког

сира,200грамашунке,200грама
паприке, 200 грама корнишона,
тријаја,тришољицекиселеводе,
двешољеуља,петшољабрашна
(тип 400,меко), прашак за пеци
во,сопопотреби

При пре ма: На ситне коцке
исецкајте сир, шунку, паприку и
корнишоне. Умутите јаја, уље,
киселуводуидодајтебрашноса
прашком за пециво. Уколико је
сирслан,неморатедодаватисо,
ауколикојемлађи,додајтекаши
чицусоли.Усмесукашикомуме
шајте све исецкане састојке. У
плехобложенпекпапиромсипај
те смесу. Рерну загрејте на 250
степени.Кадаставитедасепече
смањитена200степениипеците
поласата.
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Дубочица–Земун3:1;Будућ
ност – Трајал 1:0; Динамо –
РадничкиПирот3:2;Јагодина–
Колубара 0:3; Раднички СМ –
ОФК Жарково 0:1; Слога –
Борац 1926 1:0;Железничар –
Лозница 1:0; Графичар – Рад
нички 1923 0:2; ИМТ – Кабел
0:2.

Зре ња нин: Раднички (З) –
ПрвиМај1:1;Пећин ци:Феникс
1995 – Бечеј 1918 2:2; Нови
Сад:Младост–Јединство4:2;
Пан че во:Динамо1945–Коза
ра1:2;НовиКозар ци:Слобода
– Стари Град 1:1; Чоно пља:
Слога – Омладинац 0:2;Кула:
Хајдук 1912 – Бачка 1901 3:0;
Кањи жа:Тиса–Раднички1912
0:3;Саку ле:Борац–Војводина
1928 2:0; Ста ри Банов ци:
Дунав–ОФКВршац1:0.

01.Младост 23 18 3 2 60:17 57
02.Раднички 23 13 6 4 48:18 45
03.ОФКВршац 23 12 6 5 32:17 42
04.Борац 23 13 1 9 34:25 40
05.Омладинац 23 9 9 5 32:18 36
06.ПрвиМај 23 9 9 5 23:18 36
07.Динамо 23 11 3 9 32:28 36
08.Тиса 23 10 5 8 35:30 35
09.Радн.(З) 23 10 5 8 33:30 35
10.Бечеј1918 23 10 4 9 36:36 34
11.СтариГрад 23 10 3 10 28:22 33
12.Хајдук1912 23 9 5 9 38:30 32
13.Феникс 23 9 5 9 35:35 32
14.Јединство 23 7 8 8 31:31 29
15.Слога 23 7 6 10 26:33 27
16.Козара 23 7 4 12 31:50 25
17.Бачка1901 23 6 4 13 27:40 22
18.Слобода 23 3 6 14 18:52 15
19.Дунав 23 3 6 14 16:52 15
20.Војводина 23 2 6 14 11:44 12

Мачва–Чукарички1:2;Нови
Пазар – Пролетер 5:0; Рад –
Радник2:0;Војводина–Инђија
2:1; Црвена Звезда – Младост
4:1;ОФКБачка–Партизан0:4;
РадничкиНиш–Вождовац0:1;
СпартакЖК – ТСЦ 2:2; Злати
бор – Јавор 0:2; Металац –
Напредак2:2

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Бач киЈарак:Младост–Југо
вић 4:0; Мачван ска Митро ви
ца: Подриње – Слобода 0:1;
Ерде вик:Слога(Е)–Раднички
4:0;НовиСад: Црвена Звезда
–Хајдук2:0;НовиСад:Индекс
–Јадран3:1;Беле гиш:Подуна
вац – Цемент 2:1;Вој ка: Сре
мац–РФКН.С19211:1;Румен
ка: Јединство – Будућност 2:1;
Шај каш:Борац–Слога(Т)1:0.

01.Јединство 20 14 4 2 36:13 46
02.Хајдук 20 13 1 6 41:20 40
03.РФКН.С 20 10 7 3 33:22 37
04.Борац 19 11 3 5 30:18 36
05.Слобода 20 11 2 7 28:19 35
06.Слога(Е) 20 12 1 7 35:17 34
07.Индекс 20 9 4 7 35:26 31
08.Цемент 20 8 6 6 31:24 30
09.Младост 20 9 2 9 37:29 29
10.Подунавац 20 7 5 8 24:28 26
11.Сремац 20 7 5 8 27:33 26
12.Ц.Звезда 20 6 7 7 28:24 25
13.Раднички 20 8 1 11 22:21 25
14.Будућност 20 7 3 10 26:38 24
15.Слога(Т) 19 6 5 8 12:17 23
16.Подриње 20 6 3 11 22:32 21
17.Јадран 20 1 4 15 17:50 7
18.Југовић 20 1 3 16 12:65 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Раднички 22 15 6 1 36:13 51
02.Кабел 22 12 7 3 28:12 43
03.Колубара 22 11 5 6 27:22 38
04.ИМТ 22 10 5 7 31:21 35
05.ОФКЖарк. 22 10 5 7 24:21 35
06.Будућност 22 10 4 8 26:22 34
07.Лозница 22 9 7 6 31:29 34
08.Графичар 22 8 8 6 27:22 32
09.Борац1926 22 9 3 10 28:23 30
10.Железничар 22 9 3 10 22:26 30
11.ГФКЈагод. 22 6 10 6 19:22 28
12.Дубочица 22 6 9 7 20:23 27
13.Траyал 22 7 5 10 20:26 26
14.Радн.(П) 22 6 6 10 22:34 24
15.Динамо 22 6 4 12 28:37 22
16.Радн.(СМ) 22 5 4 13 20:23 19
17.Слога 22 4 7 11 15:34 19
18.Земун 22 4 4 14 16:30 16

01.Ц.Звезда 28 26 2 0 78:12 80
02.Партизан 28 23 2 3 75:14 71
03.Војводина 28 17 6 5 50:29 57
04.Чукарички 28 16 7 5 51:23 55
05.Спартак 28 13 5 10 46:37 44
06.ТСЦ 28 12 6 10 51:37 42
07.Радник 28 12 6 10 41:36 42
08.Пролетер 28 12 6 10 27:33 42
09.Раднички 28 11 5 12 26:28 38
10.Металац 28 9 11 8 35:39 38
11.Вождовац 28 10 6 12 39:44 36
12.Ј.Матис 28 9 6 13 34:41 33
13.НовиПазар 28 9 6 13 36:47 33
14.Младост 28 8 9 11 28:47 33
15.Рад 28 9 3 16 22:44 30
16.Напредак 28 7 8 13 23:39 29
17.Инђија 28 8 2 18 21:47 26
18.Златибор 28 5 6 17 20:48 21
19.Мачва 28 6 2 20 19:54 20
20.ОФКБачка 28 3 6 19 21:44 15

Ерде вик: Ердевик 2017 –
Обилић19931:0;Шид:Једнота
–Слога3:3;Рума:Јединство–
Слобода 3:0; Рав ње: Зека
Буљубаша – Трговачки 2:1;
Ноћај:Змај–ФрушкаГора2:2;
Ман ђе лос:Фрушкогорац–Гра
ничар(К)1:1;Бер ка со во:Сре
мац (Б)–Сремац (Ј)1:2;Ада
шев ци: Граничар (А) – ОФК
Бикић1:1.

01.Фрушкогор. 18 13 4 1 45:10 43
02.Сремац(Б) 18 11 3 4 38:16 36
03.Гранич.(К) 18 10 6 2 34:15 36
04.Јединство 18 10 5 3 35:14 35
05.Обилић 18 9 6 3 40:24 33
06.ОФКБикић 18 8 8 2 29:9 32
07.Ф.Гора 18 9 4 5 36:17 31
08.ЗекаБуљ. 18 9 1 8 32:29 28
09.Змај 18 7 5 6 38:25 26
10.Гранич.(А) 18 8 3 7 30:26 26
11.Трговачки 18 5 3 10 18:29 18
12.Слобода 18 5 3 10 22:36 18
13.Ердевик 18 3 6 9 20:32 15
14.Слога 18 3 3 12 20:50 7
15.Сремац(Ј) 18 1 3 14 11:51 6
16.Једнота 18 1 1 16 14:79 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Кру ше дол:Крушедол–Срем
0:0; Нови Кар лов ци: Полет –
Граничар 1:0; Крче дин: Фру
шкогорац–Шумар1:0;Жар ко
вац: Напредак – Хртковци 2:1;
Бре стач: ОФК Брестач – Рад
нички 1:5; Аша ња: Камени –
Дунав 0:0; Деч: Сремац (Д) –
Младост4:2;Чор та нов ци:ЧСК
–Јединство(П)1:1.

01.Раднички 18 13 1 4 44:15 40
02.Срем 18 12 4 2 45:18 40
03.Сремац(Д) 18 12 4 2 47:22 40
04.Полет 18 12 1 5 38:31 37
05.Напредак 18 10 5 3 33:19 35
06.Граничар 18 8 6 4 37:23 30
07.Једин.(П) 18 8 3 7 22:21 27
08.Фрушкогор. 18 8 3 7 18:23 27
09.Младост 18 7 2 9 43:44 23
10.Крушедол 18 5 4 9 31:34 19
11.ОФКБрест. 18 4 5 9 19:33 17
12.Хртковци 18 5 2 11 24:45 17
13.Шумар 18 5 1 12 23:32 16
14.ЧСК 18 3 5 10 24:38 14
15.Дунав 18 2 6 10 16:39 12
16.Камени 18 3 2 13 16:43 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Инђи ја:Железничар–Слога
(В) 3:0;Врд ник: Рудар – Рад
нички1:1;Рума:Словен–Пар
тизан 2:0; Добрин ци: Сремац
(Д) –БСК1:1;Пећин ци: Доњи
Срем 2015 – Напредак 3:0;
Срем ска Митро ви ца: Митрос
– ЛСК 2:1; Путин ци: ПСК –
Борац(К)4:2;Мар тин ци:Борац
(М)–Хајдук(Б)0:2;Вишњи ће
во:Хајдук(В)–Љуково1:1.

01.Раднички 20 14 5 1 52:12 47
02.ДоњиСрем 20 13 3 4 40:17 42
03.Напредак 20 13 3 4 36:23 42
04.Словен 20 12 3 5 37:18 39
05.Железн. 20 10 4 6 44:30 34
06.Партизан 20 10 3 7 36:27 33
07.Борац(К) 20 9 4 7 30:38 31
08.Слога(В) 20 8 6 6 35:27 30
09.Борац(М) 20 9 3 8 24:21 30
10.Љуково 20 7 7 6 31:23 28
11.Хајдук(Б) 20 6 6 8 24:30 24
12.ПСК 20 6 5 9 28:36 23
13.Митрос 20 6 4 10 30:34 22
14.Сремац(Д) 20 6 3 11 21:31 21
15.БСК 20 5 5 10 30:43 20
16.ЛСК 20 4 5 11 26:41 17
17.Хајдук(В) 20 2 4 14 24:45 10
18.Рудар 20 1 5 14 21:73 8

Јар ков ци:Борац(Ј)–Плани
нац 0:0; Мали Радин ци: Фру
шкогорац–ДоњиПетровци5:1;
Сте ја нов ци:Борац(С)–Војво
дина1:2;Мара дик:Слога(М)–
27.Октобар 4:0; Кра љев ци:
Јединство – Слога (К) 4:1;
Јазак: Цар Урош – Полет 1:1;
Граничарјебиослободан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Јединство 14 11 2 1 47:14 35
02.Граничар 13 10 1 2 38:18 31
03.Полет 14 9 2 3 35:19 29
04.Фрушкогор. 14 9 1 4 47:28 28
05.Војводина 14 7 5 2 38:18 26
06.ЦарУрош 14 7 3 4 44:26 24
07.Д.Петровци 14 6 3 5 26:22 21
08.Планинац 14 6 1 7 34:25 19
09.Слога(М) 14 5 3 6 24:21 18
10.Слога(К) 14 4 2 8 24:46 14
11.27.Октобар 14 2 0 12 14:50 6
12.Борац(Ј) 14 1 1 12 10:53 4
13.Борац(С) 13 1 0 12 10:51 3

ОпштинаРума,Општинскауправа,
Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње
22400РУМА

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Поступајући по захтеву носиоца пројекта “KIMEX

RECIKLAŽA”ДООНовиСад,изНовогСада,ул.Сремска
бр.2а/1/2,заодлучивањеопотребипроценеутицајана
животнусрединуПројекатaпостројењазаскладиштење
и третман неопасног отпада рециклаже пластике и
отпадних гуманосиоцапројекта, на к.п. бр. 1268/2К.О.
Вогањ,надлежниорганјеувидомудостављенудокумен
тацијуузЗахтевипоспроведеномпоступкуразматрања

Захтеваутврдиодазапредметнипројекатнијепотребна
проценаутицајанаживотнусрединуочемујеодлучено
Решењембр.50120/2021VIIIод19.03.2021.године.
Противовогрешењазаинтересованајавностможеда

изјавижалбуПокрајинскомсекретаријатузаурбанизам
изаштитуживотнесредине,НовиСад,путемовогорга
на,урокуод15данаодданаобјављивањаовогобаве
штења.
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ОдељењезаурбанизамиграђењеОпштинскеуправеопштинеРума,ускладусаодредбамачлана25.и29.Зако
наопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.гласникРС”,бр.135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о дава њу сагла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну

Инвеститор „ĐAKOVIĆ“ D.O.O. ул. Темерински пут 18,
Нови Сад, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење
ОпштинскеуправеопштинеРумазахтевзадавањесагла
сностинаСтудијуопроцени утицајанаживотну средину
пројекта,“Повећањекапацитетапостројењазаскладиште
њеитретманнеопасноготпадауздодавањеновихврста
неопасноготпада”накатастарскојпарцелибр.11070к.о.
Рума,натериторијиОпштинеРума,коjујеизрадиоEURO
GREEND.O.O.NOVISAD,седиште:МирославаАнтића14,
канцеларија:ЈованаБошковића1,НовиСад.
У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на

животну средину, спроведен је јавни увид у трајању од
03.02.2021.до22.02.2021.године.
Назаказанујавнурасправудана24.02.2021.годиненије

сепојавионикоодзаинтересованихоргана,организацијаи
заинтересованејавности.

У складу са чланом 22а. Закона о процени утицаја на
животнусредину,ОдељењејепредалоИзвештајоспро
веденомпоступкуКомисијизаоценустудијеуз3примерка
Студије.
КомисијазаоценустудијејесачинилаИзвештајсаоце

ном студије о процени утицаја и предлогом одлуке те је
истидоставиланадлежноморгану.
На основу спроведеног поступка , извештаја техничке

комисијеброј5019/21VIIIод12.03.2021.годинеиувидау
достављенудокументацију,надлежниорганједонеореше
ње број 5019/21VIII од 16.03.2021. године о  давању
сагласности на студију о процени утицаја за предметни
пројекат.
Решењеовогорганајеконачноипротивњегаподноси

лацзахтеваизаинтересованајавностмогупокренути
управниспор.

РУМ СКА ПИЈА ЦА

Арпа џик и бели лук се нај ви ше про да ју
На румској пијаци се

ових највише тражи
арпаџик, јерсеближи

времесетве.Поредарпаџи
ка,добросепродајеибели
лук,штопродавциправдају
тренутном епидемиоло
шком ситуацијом. И даље
се добро продају зелена
салата,спанаћимладилук.
Трговци нису задовољни
продајом,јермногикупујуу
великим трговинским цен
трима, али и бројним
пиљарницама.
Продаја на пијацама баш

и не иде онако како би
трговци волели. Иако је на
тезгама понуда никада
боља,продајесесамоједан
мањидео.Овихдананајви
ше се продају бели лук и
арпаџик који кошта 200
динаразакилограм.
– Морам да кажем да

никада оволико белог лука
нисам продала као ових
дана.Људисусеуплашили
короне,паконзумирајубели
лук. Продаје се добро и за
сетву,каоиарпаџик,Почела
је сетва у баштама па је и
очекивано да се лук добро
продаје.  Добро се продају

зеленаслата,спанаћимла
дилук.Сувипрограм:баде
ми, лешници и ораси иду
слаботренутно.Токомзиме
ионисуседобропродава
ли, али сада се највише
купујузелениши.Чакивоће
иде слабо. Јабука се, на
пример,уопштенепродаје.
Још мало иду наранџе и
мандарине, бабане како
када. Углавном зелениш
сада најбоље пролази, али
светозависииодвремена.
Када је хладно, мало има
купаца, па нема ни добре
продаје, каже Маришка

Мандић, продавац на пија
ци.
На појединим тезгама

може се купити само воће.
Имаонихпродавацакојису
се одлучили само на једну
воћнуврсту,аликажудасе
слабо купује. Конкуренција
су им кажу велики тржни
центиибројнепиљарнице.
–Морам да кажем да се

јабука лоше продаје без
обзира на квалитет и на
цену.Овакојујапродајемје
изузетног квалитета, али
великаконкуренцијасунам
велики маркети и бројне

пиљарнице. За разлику од
десетакдинарауцени,неко
са Тивола неће сигурно
доћинапијацудакупикило
грам јабука, каже Предраг
Обрић,продавацнарумској
пијаци.
Иначеценесенисумења

ле у односу на претходни
месец, тако да млади лук
кошта100динара,шаргаре
паје50динара,асалатаје
40 динара за комад. Ових
дананапијацамасепродаје
и  баштенско цвеће, јер је
почелоиуређењебалконаи
дворишта.

Маришка Мандић Предраг Обрић


