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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

POKRAJINA ULA@E U MITROVA^KU BOLNICU:

Vi{e od 22 miliona 
dinara za novu opremu

STARA PAZOVA:
Podeqeno 230

auto-sedi{ta za decu

SREMSKA MITROVICA:
Preko 24.000 

vakcinisanih gra|ana



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У МИТРОВАЧКУ БОЛНИЦУ

Више од 22 милиона
динара за нову опрему
Општа бол ни ца при

ба ви ла је неко ли ко 
зна чај них апа ра та 

који има ју за циљ побољ
ша ње дијаг но сти ко ва
ња про бле ма, одно сно 
пре гле да паци је на та. Уз 
помоћ сред ста ва која су 
доби је на из покра јин ског 
буџе та, а пре ко кон кур са, 
обез бе ђе на је нова опре
ма, вред но сти нешто више 
од 22 мили о на дина ра. По 
осно ву кон кур са Покра
јин ског секре та ри ја та за 
здрав ство наба вљен је 
видео ларин го скоп, РТГ 
цев за ренд ген апа рат, 
два бежич на диги тал на 
детек тор ска пане ла са 
прин те ром за ради о граф
ска сни ма ња. Тим пово
дом, Општу бол ни цу је 9. 
априла посе ти ла др Сне
жа на Боја нић, помоћ ни ца 
покра јин ског секре та ра за 
здрав ство.

– Током годи не биће још 
доде ле сред ста ва, Општа 
бол ни ца у Митро ви ци, као 
нај ве ћа бол ни ца у ова
ко вели ком окру гу, не сме 
бити забо ра вље на и ово 
што доби ја ју, помо ћи ће и 
ковид и неко вид паци јен

ти ма, иста кла је Боја нић.
Директор Опште болни

це др Драган Малобабић 
истакао је значај нове оп
реме.

– Покрет ни ренд ген 
вели ке сна ге олак ша
ће сни ма ње паци је на та 
у посте ља ма и у самом 
коро на цен тру, што ће сма
њи ти покре та ње паци је на
та. Про ла зак ове пан де ми
је ћемо доче ка ти спрем
ни, нагла сио је др Дра ган 
Мало ба бић, в. д. дирек то
ра Опште бол ни це.

Да је опре ма изу зет но 
бит на, гово ре пода ци да 
је од почет ка епи де ми је, 
одно сно про шлог мар та, 
па до сада, начи ње но око 
53 хиља де сни ма ка, а од 
тога 38 хиља да сни ма ка 
плу ћа, за потре бе ковид 
паци је на та.

– Диги тал ни детек тор
ски пане ли су нам зна
чај ни за редо ван про цес 
дијаг но сти ке. На тај начин 
убр за ва мо про цес рада, 
сли ка се фор ми ра за само 
два секун да и пре ба цу је у 

рад ну ста ни цу ради о ло
га. Корист за паци јен те је 
немер љи ва, јер је ква ли
тет сли ке одли чан, а тако
ђе се кори сте и мање дозе 
зра че ња, обја сни ла је др 
Јеле на Симо вић, начел ни
ца Слу жбе за ради о ло шку 
дијаг но сти ку. 

Поред тога, одо бре на су 
нова сред ства за набав
ку ултра звуч ног апа ра та 
за Слу жбу гине ко ло ги је, 
покрет ног РТГ апа ра та, 
елек тро ка у те ра и два бла
тек са. А. Плав шић

Посета помоћнице покрајинског секретара за здравство др Сне жа не Боја нић

др Дра ган Мало ба бићдр Сне жа нa Боја нић др Јеле на Симо вић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Мура ли ‒ нела год ност 
и радост очи ма

Руски Спутњик обја вио је вест да 
је у Срем ској Митро ви ци осва нуо 
мурал са ликом Албер та Анди је ва, 

руског добро вољ ца у редо ви ма Вој ске 
Југо сла ви је на Косме ту, пре ми ну лог од 
после ди ца кови да. Овај снај пе ри ста се, 
након бор би на Косо ву и тешког рања ва
ња у мају 1999, насе лио у Вла со тин цу, да 
би пре неко ли ко годи на пре шао са поро
ди цом у Бео град. Пово дом њего ве смр ти 
гене рал Божи дар Делић емо тив но га је 
насли као:  „Био је мој штит, прет ход ни
ца и заштит ни ца. Био је ода ни при ја тељ, 
члан моје поро ди це. Таквих људи је мало 
и све мање. Реч је за њега била све ти
ња и пре би дао гла ву него пога зио реч. 
Сва ко ме је пома гао на раз ли чи те начи
не, био је људ ски див и зато га је Срби ја 
воле ла. Воле ли су га обич ни људи које је 
сре тао, воле ла га је омла ди на коју је сре
тао.” Удру же ња са декла ри са ним патри
от ским пред зна ком су га посеб но цени ла 
због изја ве: „Нисам ја изгу био око. Ја сам 
га оста вио тамо, да кад сви дру ги раз ло
зи неста ну, да макар имам тај раз лог да 
се вра тим на све то Косо во и Мето хи ју и 
потра жим око.“

Сара јев ски Аваз јавио је, нешто рани
је, да је „у Срем ској Митро ви ци уни штен 
мурал са лико ви ма рат них зло чи на ца 
Рат ка Мла ди ћа и Радо ва на Кара џи ћа”. 
Аваз је, уз редак циј ску опре му, пре нео 
вест са зва нич не фб. стра ни це МојГрад
Сремска Митровица. Пре но се ћи ово 
као добру вест, Аваз раз о ча ра но дода је: 
„Ипак су комен та ри испод сли ке на којој 
је при ка зан уни штен мурал два рат на 
зло чин ца јези ви комен та ри, који осли
ка ва ју јед но боле сно дру штво опи је но 
наци о на ли змом и дру штво које сла ви 
рат не зло чин це.”
ВОИЦЕ у децем бру про шле годи не 

јавља да је „Патри јарх Ири неј, који је 
пре ми нуо од после ди ца коро на ви ру са, 
добио током про шле неде ље, захва љу
ју ћи инве сти то ру Гра ду Субо ти ци, мурал 
у цен тру Субо ти це, који је осли кан на 
пред њој фаса ди згра де нека да шње Бер
зе рада, изгра ђе не 1935. годи не по про
јек ту позна тог архи тек те Ђор ђа Таба
ко ви ћа, у зашти ће ном град ском језгру. 
Мурал је иза звао раз ли чи те реак ци је 

дела струч не јав но сти која сма тра да је 
он непри ме рен и про бле ма ти чан и да му 
није место на објек ту од исто риј ског зна
ча ја за град.” Град Субо ти ца је одго во
рио узбу њи ва чи ма да је мурал осли кан у 
легал ном поступ ку и на месту пред ви ђе
ном за овај вид ликов не умет но сти.

Новем бра про шле годи не локал ни 
радио Озон обја вио је вест да је „вели ки 
мурал са ликом бла же но по чив шег митро
по ли та црно гор скопри мор ског Амфи
ло хи ја осли кан на зиду куће у Музеј ској 
ули ци у Срем ској Митро ви ци”. У вести је 
дода то да су мурал „нацр та ли” нави ја чи 
Пар ти за на, а пот пи са ли се као “ЈФСМ 

гру па”. „Кућа” на којој је мурал насли кан, 
у под нож ју фаса де која већ носи мурал 
са пред ста вом Све тог Дими три ја, уства
ри је згра да тзв. Дис пан зе ра на Сави.

Мно го рани је меди ји су јави ли о „уби
ству” јед ног мура ла у Срем ској Митро
ви ци, пре тога дога ђа ја афир ми са ној по 
три де се так мура ла зна чај не вред но сти. 
Позна ти мурал на згра ди нека да шње 
фили ја ле Народ не бан ке, данас Упра ве 
Тре зо ра, који је „при чао” о бари Заса ви
ци и њеној чуде сној риби мргу ди, наста
ње ној само овде и ниг де више у целој 
Евро пи, моле ри су напро сто пре кре чи ли  

сре ђу ју ћи ову згра ду за потре бе Поре ске 
упра ве. Митров ча ни нису могли да веру ју 
сво јим очи ма, а позна ти сли ка ри Дра ган 
Мар ти но вић и Дамир Савић и дирек тор 
резер ва та „Заса ви ца” Сло бо дан Симић 
овај чин су јав но назва ли скан да ло зним. 
Кул тур не вла сти гра да нису ни пита не, а 
фор мал но нико није ни морао да их пита, 
јер поста вља ње мура ла није ни било 
уре ђе но оба ве зу ју ћом град ском одлу ком.  
Мура лу је пре су дио укус или став дирек
тор ке фили ја ле јед не држав не фир ме.

Сви про бле ми са мура ли ма, све јед
но да ли се тичу поли тич ке упо тре
бе, вер ских или патри от ских осе

ћа ња, етич ких побу да, кул тур не или уско 
умет нич ке вред но сти, исто риј ске оправ
да но сти или ускла ђе но сти са локал ним 
про стор ним и урба ни стич ким амби јен том 
поти чу од недо вољ не уре ђе но сти кроз 
уред бе локал не урба ни стич ке и кул тур не 
вла сти. Град ске упра ве углав ном мисле 
да су посто је ће уред бе о уре ђе њу гра
до ва довољ но пре ци зне да обу хва те и 
осли ка ва ња мура ла и тво ре ви на које се 
ола ко тако име ну ју. С тога се суо ча ва ју 
са зид ним сли ка њем које често скли зне 
у занат ски неу кус, у амби јен тал ну неус
кла ђе ност, у немоћ про бле ма ти зо ва ња 
пору ке, па и у инци ден те попут оно га са 
мура лом на тему Заса ви це. Углав ном не 
могу да пре ду зму озбиљ но кана ли са ње 
овог у сушти ни дра го це ног енту зи ја зма, 
јер општост уред би везу је руке они ма 
који би хте ли, а не оба ве зу је оне који 
не маре. Мало број ни гра до ви иду корак 
даље од кана ли са ња овог енту зи ја зма: 
дефи ни шу кул тур ну и урба ни стич ку 
потре бу на којој се прет по ста вља подр
шка сли кар ским удру же њи ма.

Уре ђи ва ње сли ка ња по тмур ним и 
сивим фаса да ма стам бе них и послов них 
згра да, паса жи ма, под во жња ци ма, уга о
ним кућа ма које носе назив ули це, није 
ни мало ком пли ко ва но јер се засни ва на 
само два прин ци па: 1) нема мура ла ако 
га не одо бри струч но, умет нич ки и етич ки 
кре ди бил на коми си ја, и 2) нема мура ла 
без сагла сно сти вла сни ка фаса де. Све 
што „осва не” мимо ових два ју усло ва 
веро ват но ће при ре ди ти више нела год
но сти него радо сти очи ма.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ 
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SRID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE

Град ске упра ве углав
ном мисле да су посто је
ће уред бе о уре ђе њу гра
до ва довољ но пре ци зне 
да обу хва те и осли ка ва
ња мура ла и тво ре ви на 
које се ола ко тако име ну
ју. Углав ном не могу да 
пре ду зму озбиљ но кана
ли са ње овог у сушти ни 
дра го це ног енту зи ја зма, 
јер општост уред би везу
је руке они ма који би хте
ли, а не оба ве зу је оне 
који не маре
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Наста вља се помоћ уго сти те љи ма
Град Срем ска Митро

ви ца наста вља да 
пома же уго сти те љи ма. 

Прет ход но су у март реа
ли зо ва на два јав на пози ва 
помо ћи кафи ћи ма, ресто
ра ни ма, игра о ни ца ма, про
дав ни ца ма брзе хра не и 
све ча ним сала ма. Од 9. 
апри ла су рас пи са на два 
нова јав на пози ва за помоћ 
уго сти тељ ским објек ти ма 
који сво ју делат ност оба
вља ју у објек ти ма који се 
нала зе у јав ној сво ји ни или 
дру гих нивоа вла сти. Кон
крет но, то су објек ти који се 
нала зе на при о ба љу Саве: 
соје ни це и спла во ви. Дру
ги јав ни позив се одно си 
на све оне субјек те који су 
се поче ли бави ти уго сти
тељ ством у пери о ду од 15. 
мар та до 17. авгу ста 2020. 
годи не. Оба јав на пози ва 
су акту ел на до 29. апри ла 
и могу се наћи на сај ту гра
да или у Општин ском услу
жном цен тру.

– За први позив смо опре
де ли ли два и по мили о на 
дина ра. Нај ма њи износ који 

се може доби ти по субјек ту 
је 100.000 дина ра, а нај ви
ши је 400.000 дина ра. Град 
жели да таквим уго сти те
љи ма помог не око пла ћа ња 
закуп ни не. Напра ви ли смо 
одре ђе не кри те ри ју ме на 
осно ву повр ши на тих уго
сти тељ ских обје ка та. Када 
гово ри мо о соје ни ца ма,  
одлу чи ли смо да објек ти до 
250 ква драт них мета ра пла
ћа ју закуп ни ну од 100.000 
дина ра, објек ти повр ши
не од 251 до 500 ква дра та 
150.000 дина ра, затим за 
објек те који има ју повр ши ну 

од 500 до 700 ква драт них 
мета ра 200.000 дина ра и за 
објек те који зау зи ма ју повр
ши ну пре ко 700 ква дра та 
износ је 400.000 дина ра. 
У ту гру пу смо увтдсти ли и 
уго сти те ље који оба вља ју 
делат ност у објек ти ма типа 
ноћ ни бар, јер због епи де
ми је ника ко нису ради ли, 
а пла ћа ли су све вре ме 
закуп ни ну, рекао је начел
ник Град ске упра ве за кул
ту ру и спорт Васиљ Шево.

За дру ги јав ни позив је 
опре де ље но мили он дина
ра.

– У дру гом јав ном пози ву 
нисмо хте ли да одре ђу је
мо кри те ри ју ме, јер смо на 
неки начин желе ли да ода
мо при зна ње сви ма који су 
реши ли да себа ве уго сти
тељ ством у кри зном пери о
ду од 15. мар та до 17. авгу
ста про шле годи не. Ту смо 
опре де ли ли 100.000 дина
ра по при вред ном субјек ту, 
рекао је Шево.

Заме ник гра до на чел ни ка 
Петар Самар џић је под се
тио да је по осно ву прет ход
на два јав на пози ва у мар ту, 
Град помо гао 85 уго сти те
ља са тери то ри је гра да и 
12 из сео ских сре ди на. 

– Када је реч о дру гом јав
ном пози ву, који се одно сио 
на све ча не сале, испла ће но 
је по уго во ру педе сет посто 
од изно са помо ћи, а оста так 
се оче ку је до кра ја апри ла. 
Новим пози ви ма наста вља
мо да пома же мо уго сти
те љи ма, јер нам је важно 
да очу ва мо баланс изме ђу 
здра вља и еко но ми је, изја
вио је Самар џић.

З. Попо вић

Петар Самар џић и Васиљ Шево

РУРАЛ НИ ЦЕН ТАР „СОВА“

Ради о ни це о одго вор ном
упра вља њу отпа дом
Чла но ви Рурал ног 

цен тра „Сова“ су 
током мар та одр жа

ли укуп но 21 интер ак тив
ну ради о ни цу за уче ни ке 
основ них шко ла у Лаћар ку, 
Ноћа ју и Шашин ци ма, уз 
пошто ва ње свих про пи са
них епи де ми о ло шких мера. 
Ради о ни це су обу хва та
ле при ка зи ва ње фил ма и 
пре зен та ци је о упра вља
њу кому нал ним отпа дом 
и диску си ју са уче ни ци ма 
о фил му, отпа ду, реци кла
жи, врста ма отпа да и начи
ну да се коли чи на отпа да 
сма њи. 

Уче ни ци су пока за ли 
вели ко инте ре со ва ње за 
токо ве и упра вља ње отпа
дом. Наро чи то је зна чај но 
да су уче ни ци били све сни 
мно гих про бле ма и иза зо ва 
пра вил ног одла га ња отпа
да у сео ским под руч ји ма 
(недо ста так орга ни зо ва ног 
саку пља ња ста рих бате ри

ја, елек трич ног и елек трон
ског отпа да, као и амба ла
же од пести ци да). Иста кли 
су и посто ја ње број них 
дивљих депо ни ја и одба че
них, уги ну лих живо ти ња. 

Упо зна ти и све сни мла
ди нара шта ји нас додат
но оба ве зу ју да у новом 

Локал ном акци о ном пла
ну за упра вља ње отпа дом 
пред ло жи мо и раз мо три мо 
реше ња за све поме ну
те про бле ме упра вља ња 
отпа дом у рурал ном под
руч ју Срем ске Митро ви це.

Интер ак тив не ради о
ни це су одр жа не у окви

ру про јек та „За одго вор
но упра вља ње отпа дом у 
рурал ном под руч ју”, који се 
спро во ди сред стви ма “#ЕУ 
за тебе” кроз грант „Зеле
ни инку ба тор” Бео град ске 
отво ре не шко ле, а реа ли
зу је га удру же ње Рурал ни 
цен тар „Сова“. 

Ради о ни це са нај мла ђи ма на тему отпа да у рурал ним под руч ји ма
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Закључ но са 11. апри лом у рум ској 
општи ни је дато укуп но 11.047 првих 
доза вак ци на. Ком плет ну иму ни за ци ју 
је прошaо 6.461 гра ђа нин. Под се ти
мо, масов на вак ци на ци ја је у рум ској 
општи ни поче ла 20. јану а ра, на два 
вак ци нал на пунк та, да би се потом 
вак ци нал ни пунк то ви отво ри ли и у 
Путин ци ма, Пла ти че ву, Хрт ков ци ма 

и Добрин ци ма. Поред гра ђа на који су 
при ја вље ни пре ко еУпра ве и вак ци ни
шу се сход но спи ско ви ма које еУпра
ва шаље, заин те ре со ва ни гра ђа ни се 
могу вак ци ни са ти и без наја ве.

У ири шкој општи ни, закључ но са 
послед њим викен дом, вак ци ни са но је 
око 4.000 гра ђа на, а ревак ци ни са но 
око 2.100. Како сазна је мо од дирек то

ра Дома здра вља Ириг др Небој ше 
Аци на, број паци је на та који дола зе на 
пре гле де је нешто мањи. Днев но се 
извр ши у про се ку три де се так пре гле
да, а у том бро ју је око тре ћи на првих 
пре гле да. Од пред сед ни ка Општи не 
Тихо ми ра Сто ја ко ви ћа сазна је мо да у 
ири шкој општи ни има 94 актив на слу
ча ја. С. Џ.

Имунизација у Руми и Иригу

ВАК ЦИ НАЛ НИ ПУНКТ У ПСЦ „ПИН КИ“

Поклон 20.000.
вак ци ни са ном 
Митров ча нину

Митров ча нин Бран ко 
Фили по вић је у мар ту 
био 20.000. вак ци ни

са ни гра ђа нин, а 10. апри ла 
је на вак ци нал ном пунк ту у 
Послов носпорт ском цен
тру „Пин ки“ ревак ци ни сан. 
Гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић је том при
ли ком Бран ку Фили по ви
ћу уру чи ла поклон у виду 
паке та вита ми на и вау чер 
за лабо ра то риј ске ана ли
зе. Закључ но са 10. апри
лом, вак ци ни са но је пре ко 
24.000 Митров ча на. Масов
на вак ци на ци ја гра ђа на про
тив виру са коро не про ти че 
добро и вла да вели ко инте
ре со ва ње за иму ни за ци ју. 

– Поклон који смо уру чи ли 
Бран ку Фили по ви ћу је само 

мали знак пажње зато што 
је пока зао сво ју одго вор ност, 
као и цела њего ва поро ди
ца. Када достиг не мо број од 
30.000 вак ци ни са них гра ђа
на, ситу а ци ја ће бити боља. 
Иму ни за ци ја и пошто ва ње 
про ти ве пи де миј ских мера 
доно се одре ђе не резул та те 
и пози вам све сугра ђа не који 
се нису до сада вак ци ни са
ли, да то увек могу учи ни ти у 
Хали „Пин ки“ сва ким даном 
до 20.00 часо ва, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић, која 
се захва ли ла сви ма који су 
се вак ци ни са ли, јер су на тај 
начин пока за ли одго вор ност 
пре ма свом здра вљу, здра
вљу сво јих бли жњих и зајед
ни це у којој живе.

Бран ко Фили по вић је 

рекао да се за иму ни за ци ју 
одлу чио јер сма тра да је то 
једи ни пут да се епи де ми ја 
завр ши.

– Један од раз ло га  је и то 
што лич но позна јем вели
ки број људи који су тешко 
пре бо ле ли ковид19, а и оне 
који су тра гич но завр ши ли. 
Сви ма бих саве то вао да се 
вак ци ни шу, јер тако шти ти мо 
себе, сво је бли жње и оста
ле гра ђа не, рекао је Бран ко 
Фили по вић.

Сви заин те ре со ва ни гра
ђа ни могу да при ме вак
ци ну сва ког рад ног дана и 
викен дом од 8 до 20 сати 
на вак ци нал ном пунк ту у 
Послов носпорт ском цен тру 
„Пин ки”.

З. Попо вић

Све тла на Мило ва но вић уру чи ла поклон 20.000. Митров ча ни ну Бран ку Фили по ви ћу

ИНЂИЈА
Вак ци на ци ја 
без зака зи ва ња

У субо ту, 10. апри ла, у Дому 
здра вља у Инђи ји и Месној 
зајед ни ци у Бешки спро ве де на 
је акци ја вак ци на ци је ста нов ни
штва без зака зи ва ња вак ци на
ма „Сино фарм“ и „Астра Зене
ка“. Како је иста као дирек тор 
Дома здра вља др Јово Кома
зец, из Заво да за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца, сти гло је 
укуп но 800 вак ци на.

– Дом здра вља и Општи на 
Инђи ја извр ши ли су све нео п
ход не при пре ме за вак ци на ци ју. 
Обез бе ђе ни су лекар ски тимо
ви, волон тер ска слу жба и дру ге 
логи стич ке потре бе за несме тан 
про цес вак ци на ци је – рекао је 
др Јово Кома зец и додао да се у 
наред ном пери о ду оче ку је 
масов на вак ци на ци ја у свим 
насе ље ним мести ма о чему ће 
гра ђа ни бити бла го вре ме но 
оба ве ште ни.

Пре ма пода ци ма инђиј ског 
Дома здра вља до пет ка, 9. 
апри ла, у тој срем ској општи ни 
вак ци ни са но је укуп но 10.500 
ста нов ни ка што је, како каже др 
Кома зец, задо во ља ва ју ћи пода
так.

– Дом здра вља је, прак тич но, 
„изво ђач радо ва“. еУпра ва нам 
шаље спи сак људи који тре ба 
да се вак ци ни шу, доби је мо 
одре ђен број цепи ва и сва ко од 
њих буде и иско ри шће но – обја
шња ва док тор Кома зец.

Он дода је да се у послед њих 
неко ли ко дана на днев ном 
нивоу вак ци ни ше већи број 
људи у одно су на рани ји пери
од.

– Рани је се вак ци ни са ло око 
150, 160 људи на днев ном 
нивоу, а у послед њих неко ли ко 
дана тај про сек се попео на 500 
вак ци на днев но, рачу на ју ћи вак
ци на ци ју и ревак ци на ци ју.

Док тор Кома зец је на кра ју 
иста као да се епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у Инђи ји пола ко ста
би ли зу је, те да су до 9. апри ла 
реги стро ва на 404 слу ча ја зара
зе коро на ви ру сом, под се ћа ју ћи 
да Ковид амбу лан та ради сва
ког дана до 19 часо ва и да су 
паци јен ти ма са симп то ми ма 
кови да19 доступ не три лекар
ске еки пе. М. Ђ.
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Помоћ и тури стич ким аген ци ја ма
Заме ник гра до на чел ни це Петар Самар

џић одр жао је саста нак са пред став ни ци
ма тури стич ких аген ци ја 7. апри ла у Град
ској кући. Том при ли ком, раз го ва ра ло се о 
про бле ми ма са који ма су се тури стич ке 
аген ци је суо чи ле током прет ход них годи ну 
дана, јер у том пери о ду није било тури
стич ких аран жма на услед ситу а ци је иза
зва не пан де ми јом. С обзи ром на то да су 
се аген ци је суо чи ле са вели ким поте шко
ћа ма у посло ва њу, заме ник гра до на чел ни
це је наја вио нову лини ју помо ћи митро
вач ким при вред ни ци ма, овог пута тури
стич ким аген ци ја ма. Тиме се наста вља 
помоћ Гра да у обла сти тури стич коуго сти
тељ ског сек то ра, који се суо ча ва са вели
ким про бле ми ма у посло ва њу.

Саста нак у Град ској кући

САСТА НАК У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Кључ ни про бле ми Рома су
стам бе на пита ња и обра зо ва ње
У Град ској кући, 12. апри ла гра до

на чел ни ца Све тла на Мило ва но
вић је одр жа ла саста нак са 

Јеле ном Јова но вић, посла ни цом у 
Скуп шти ни Вој во ди не, Љиља ном 
Миха и ло вић, дирек то ри цом Кан це ла
ри је за инклу зи ју Рома, и Сла ђа ном 
Тео до ро вић, коо рид на тор ком Цен тра 
за еко ном ско уна пре ђе ње Рома. Том 
при ли ком, било је речи о осна жи ва њу 
и уна пре ђи ва њу ром ске зајед ни це у 
Срем ској Митро ви ци. Гра до на чел ни ца 
је иста кла да је Град 2018. годи не 
донео Локал ни акци о ни план, који се 
махом одно си на реша ва ње стам бе
них пита ња, здрав стве не и соци јал не 
зашти те. Рок за реа ли за ци ју Пла на је 
до 2025.годи не. 

– Сред ства за реа ли за ци ју овог пла
на су обез бе ђе на, а реч је око 300.000 
дина ра. Посеб но бих иста кла, изме ђу 
оста лих, два про јек та. Један је резул
тат сарад ње са Свет ском бан ком и 
Мини стар ством про све те, који се реа
ли зу је од 2019. годи не и тре ба ло би 
да се завр ши 2022. годи не. Он се 
одно си на инклу зи ју деце пред школ
ског узра ста. Тај про је кат реа ли зу је мо 
у ОШ „Добро сав Радо са вље вић 
Народ„ у Мачван ској Митро ви ци и у 
Основ ној шко ли „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“ у Лаћар ку. Дру ги про је кат је 
„Рома хау синг“, који се одно си на 
реша ва ње про бле ма сме шта ја, одно
сно ста но ва ња. С тим у вези, план је 
да куће које су у вла сни штву Гра да 
рено ви ра мо. План је оснивање соци
јал не задру ге, путем које ће Роми 
моћи да доби ју сред ства за живот, 
рекла је Све тла на Мило ва но вић.

Посла ни ца Јеле на Јова но вић је ука
за ла да се у Срем ској Митро ви ци 
ради мно го на уна пре ђе њу ста ту са 
Рома. 

– Недав но је апли ци ра но за про је

кат у вези са ста но ва њем Рома, који је 
гра до на чел ни ца спо ме ну ла. Иста кла 
бих да се у основ ним шко ла ма у 
Лаћар ку и Мачван ској Митро ви ци пре
да је ром ски језик као избор ни пред
мет, изја ви ла је Јеле на Јова но вић.

Љиља на Миха и ло вић, рекла је 
нешто више о ста ту су Рома у Вој во ди
ни. 

– На тери то ри ји Вој во ди не има мо 
156 ром ских насе ља, већи ном су 
нехи ги јен ска. Тако ђе, вели ки број тих 
насе ља има елек трич ну енер ги ју и 
пија ћу воду. У погле ду обра зо ва ња се 
мно го тога ура ди ло и све већи број 
деце се упи су је у пред школ ске уста
но ве и у основ не шко ле. Има мо вели
ки број сред њо шко ло ца, а пове ћао се 
и број сред њо школ ских сти пен ди ста. 
Даље ради мо да што више има мо 

обра зо ва них Рома. Резул тат до сада 
је добар, јер посто ји одре ђе ни број 
висо ко о бра зо ва них Рома, али је наш 
сле де ћи зада так да се бави мо њихо
вим запо шља ва њем. На ту тему ће 
Кан це ла ри ја са локал ним само у пра
ва ма даље ради ти како би Роми били 
видљи ви ји на тржи шту рада, иста кла 
је Љиља на Миха и ло вић.

Сла ђа на Тео до ро вић наве ла је да је 
добро то што Срем ска Митро ви ца има 
Локал ни акци о ни план којим се жели 
побољ ша ти живот Рома. 

– Жели мо да покре не мо Ром е да се 
укљу че тако што ће завр ши ти сред ње 
шко ле и факул те те и бори ти се за сво
је рад но место и помог ну поро ди ца ма 
да иза ђу из зача ра ног кру га беде и 
сиро ма штва, рекла је Сла ђа на Тео до
ро вић. З. П.

Градоначелница са представницама ромске заједнице
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Поде ље не сад ни це белог јасе на
У окви ру акци је „Поса ди 

свој хлад“, коју спро
во ди невла ди на орга

ни за ци ја „Зеле ни раз вој ни 
цен тар“ 9. апри ла, на Тргу 
Ћире Миле ки ћа поде ље не 
су сад ни це белог јасе на свим 
заин те ре со ва ним гра ђа ни
ма. Акци ји се ода зва ло мно го 
заин те ре со ва них Митров ча
на.

– Поде ли ли смо сто ти ну 
сад ни ца белог јасе на, које 
гра ђа ни могу да поса де у 
свом дво ри шту. Захва љу јем 
се невла ди ној орга ни за ци
ји „Зеле ни раз вој ни цен тар“, 
који су нам дони ра ли сад ни
це, рекао је начел ник Град ске 
упра ве за соци јал ну зашти ту 
и зашти ту живот не сре ди не 
Дра жен Риђо шић.

Ина че, овај про је кат је уса
гла шен са  европ ским „Зеле
ним пла ном“ у коме је чист 
ваздух у урба ним сре ди на ма 
један од сту бо ва цир ку лар не 
еко но ми је, као и са Акци о
ним пла ном зашти те ква ли
те та вазду ха Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

– Под се тио бих да од 2013. 
годи не ради мо мони то ринг 
ква ли те та вазду ха у Срем ској 
Митро ви ци. Јед на од ауто
мат ских мер них ста ни ца се 
нала зи код Пал ате прав де, 
где се оба вља мере ње азот
диок си да, угљенмонок си да 
и свих оста лих ПМ чести ца. 
Подат ке при ку пља Аген ци ја 
за зашти ту живот не сре ди не. 

Мер не ста ни це се нала зе и 
код Еко ном ске шко ле, фабри
ке „Метал фер“ и Заво да за 
јав но здра вље, који кон тро
ли ше при су ство ПМ чести ца 
у вазду ху сва ког дана. Гра
ђа ни резул та те мони то рин га 
ква ли те та вазду ха могу да 
виде на сај ту гра да и Заво
да за јав но здра вље. Напра
вљен је и крат ко роч ни Акци
о ни план зашти те ква ли те та 
вазду ха, који гра ђа ни тако ђе 
могу да виде на сај ту гра да 
до 19. апри ла, рекао је Дра
жен Риђо шић.

Један од Митров ча на који 
је добио сад ни цу белог јасе
на је и Дејан Јелић

– Одлу чио сам да дођем и 
узмем сад ни цу коју ћу касни
је поса ди ти у свом дво ри шту. 
Мислим да је су ова кве и 

слич не акци је одлич не, рекао 
је Јелић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дра жен Риђо шић Дејан Јелић

Поде ла сад ни ца
на Тргу Ћире Миле ки ћа

ЦРВЕ НИ КРСТ ШИД

Актив но сти током пан де ми је
Црве ни крст у доба пан

де ми је функ ци о ни ше 
редов но као што је то и 

рани је радио. Нај бит ни је је да 
актив но сти као што је добро
вољ но дава ње крви и снаб
де ва ње кори сни ка хра ном из 
Народ не кухи ње нису ни пре
ста ја ле.

– Акци је добро вољ ног 
дава ња крви се одр жа ва ју и 
ван ред но и добар је одзив 
људи, без обзи ра на вирус и 
све оста ло. Сада има мо нова 
пра ви ла која се одно се на то 
кад може да се да крв након 
вак ци на ци је. Акци је нису пре
ки да не ни у јед ном тре нут ку. 
То је важно јер је крв сада јако 
потреб на. Услу ге Народ не 
кухи ње кори сти 370 људи који 
сва ког дана доби ја ју редов не 

обро ке. Хиги је на је овде увек 
била на висо ком нивоу, док 
је сада и поја ча на, ста вље не 
су дезо ба ри је ре и не може да 
се уђе без маске и рука ви ца. 
Наши кува ри су по про пи су 
обу че ни, сва ки дан се ради 
дез ин фек ци ја. Пра ви мо и 
ред испред објек та, одно сно 
води мо рачу на о дис тан ци. За 
сада нисмо има ли зара же них 
у Народ ној кухи њи, тако да 
све функ ци о ни ше у нај бо љем 
реду – каже Јова на Вук сан, 
секре тар Црве ног крста Шид.

Обе ле жа ва ње зна чај них 
међу на род них дату ма тако ђе 
је јед на од актив но сти Црве
ног крста. То се све ради у 
скла ду са мера ма. 

– Сада не може мо да ради
мо масов не актив но сти, као 

што смо ради ли пре пан де ми
је, не иде мо у шко ле, волон те
ри не дола зе, не дола зе вели
ке гру пе и не обе ле жа ва мо 
међу на род не и свет ске дане 
које смо у оба ве зи да обе ле
жи мо. Ми то моди фи ку је мо 
тако што нешто ура ди мо пре
ко интер не та и људе дели мо 
у више мањих гру па – дода је 
Вук сан.

У про сто ри ја ма Црве ног 
крста одр жа ва ју се и ради о ни
це МНРОа, а сада са мањим 
бро јем уче сни ка. Волон те
ри су вели ка помоћ Црве
ном крсту посеб но када је у 
пита њу добро вољ но дава ње 
крви и дистри бу ци ју хра не на 
тере ну. Све се ради по пла ну 
и про гра му и све је ура ђе но, 
али при ла го ђе но тре нут ним 

епи де ми о ло шким усло ви ма. 
Црве ни крст Шид је укљу чен 
и у масов ну иму ни за ци ју која 
је у шид ској општи ни поче ла 
у сре ду, 8. апри ла. Локал на 
само у пра ва, Дом здра вља и 
волон те ри Црве ног крста уче
ству ју како би се што ефи ка
сни је спро вео овај про цес.

Д. П.

Јова на Вук сан
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Извештај о раду Шта ба
у ван ред ној ситу а ци ји

Нај ва жни ја тач ка на 11. сед ни ци 
СО Рума, која је одр жа на 12. 
апри ла, била је веза на за 

доно ше ње одлу ке о дава њу сагла
сно сти за при кљу че ње ЈП „Кому на
лац“ у Руми на систем Реги о нал не 
депо ни је „СремМачва“ о којој и 
посеб но пише мо у овом бро ју М
новина. Одбор ни ци су на овој сед ни
ци усво ји ли и изве штај о раду Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је за про те клу 
годи ну, о чему их је инфор ми сао 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић, који је по функ ци ји и коман дант 
Шта ба.

У мину лој годи ни одр жа не су 32 
сед ни це Шта ба, од тога јед на редов
на, а све оста ле ван ред не, у скла ду 
са потре ба ма које је изи ски ва ла епи
де ми ја иза зва на коро на ви ру сом. 
Током про шле годи не усво је не су 32 
наред бе, 32 закључ ка и две пре по
ру ке. Спро ве де не су све мере Вла де 
Срби је, а вршен је и редо ван над зор 
како су оне реа ли зо ва не. Било је 
анга жо ва но пре ко 120 волон те ра 
који су пома га ли гра ђа ни ма, дели ли 
заштит ну опре му и дез ин фек ци о на 
сред ства, као и пре храм бе не паке те 
соци јал но угро же ним гра ђа ни ма. 

Црве ни крст Рума је, у сво јим акци
ја ма, анга жо вао педе сет јед ног свог 
волон те ра. Рад ни ци јав них пред у зе
ћа „Водо вод“ и „Кому на лац“ су ради
ли на дез ин фек ци ји град ских и сео

ских ули ца, јав них повр ши на, уста
но ва и стам бе них згра да.

– Међу први ма смо наба ви ли 
заштит не маске и рука ви це које смо 
дели ли бес плат но гра ђа ни ма и уста
но ва ма, када је било тешко наба ви ти 
их. Поде ли ли смо 15.000 хума ни тар
них паке та пен зи о не ри ма и соци јал но 
угро же ним гра ђа ни ма чија је вред
ност била око 35 мили о на дина ра. 
Међу тим, пази ли смо на буџет, па нас 
је ова помоћ кошта ла све га 8,6 мили
о на дина ра, јер су нам све потреб не 
намир ни це дони ра ли рум ски при
вред ни ци, што је пока за тељ добре 
сарад ње локал не само у пра ве и при
вре де, као и знак соли дар но сти који је 
пока зан у нашој општи ни. Издво ји ли 
смо и 20 мили о на дина ра за помоћ 
нашим пред у зет ни ци ма, као и три 
мили о на за помоћ пољо при вред ни ци
ма – иста као је Сла ђан Ман чић.

Одбор ни ци су усво ји ли и план рада 
општин ског Шта ба за ван ред не ситу а
ци је oд апри ла ове до маја наред не 
годи не. Усво јен је и опе ра тив ни план 
одбра не од попла ва и леда на вода ма 
II реда на тери то ри ји општи не за ову 
годи ну, као и пред лог одлу ке о изра ди 
Пла на детаљ не регу ла ци је за рекон
струк ци ју одбрам бе не лини је на левој 
оба ли Саве код Клен ка. Циљ изра де 
овог пла на је ства ра ње план ског 
осно ва за изград њу и рекон струк ци ју 
заштит них обје ка та од вели ких вода 

на левој оба ли Саве код Клен ка.
– Ради се о делу небра ње ног поја са 

који деце ни ја ма уна зад, услед вели ког 
водо ста ја Саве, угро жа ва Кле нак. На 
ини ци ја ти ву „Вода Вој во ди не“ доби ли 
смо налог да усво ји мо ову одлу ку, јер 
се види да држа ва ула же напо ре и 
раз ма тра да уђе у реа ли за ци ју про јек
та зашти те од висо ких вода. Сада, 
када се гра ди мост пре ко Саве, јед
ним делом изград ње те тра се ауто
пута изди же се терен. Зато је нео п
ход но да се на оном делу који оста је 
изме ђу посто је ћих наси па па до моста 
на Сави изгра ди насип и тако Кле нак 
буде одбра њен од висо ких вода на 
Сави – поја снио је Сла ђан Ман чић.

Одбор ни ци су усво ји ли и изве штај о 
раду Општин ске упра ве за мину лу 
годи ну, као и изве шта је о раду уста но
ва Кул тур ни цен тар „Бра на Црн че вић“ 
и Град ске библи о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“ за про те клу годи ну. Доне та 
је и одлу ка о спро во ђе њу јав них кон
кур са за име но ва ње дирек то ра јав них 
пред у зе ћа „Гас – Рума“ и „Водо вод“, а 
име но ва ни су и дирек то ри ЈП „Стам
бе но“, те уста но ва „Соли дар ност“, 
Спорт ског цен тра, Тури стич ке орга ни
за ци је, Цен тра за соци јал ни рад као и 
Кул тур ног цен тра. До про ме не је 
дошло само у Кул тур ном цен тру „Бра
на Црн че вић“ где је име но ва на Ката
ри на Фили по вић, дипло ми ра ни поли
ти ко лог за нови нар ство. С. Џаку ла

Међу први ма смо 
наба ви ли заштит

не маске и рука ви
це које смо дели ли 

бес плат но гра ђа
ни ма и уста но ва
ма, када је било 

тешко наба ви ти их. 
Поде ли ли смо 

15.000 хума ни тар
них паке та пен зи о
не ри ма и соци јал
но угро же ним гра

ђа ни ма чија је 
вред ност била око 

35 мили о на дина
ра, рекао је Слађан 

Манчић
Сла ђан Ман чић о раду Шта ба
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При кљу че ње на Реги о нал ну 
депо ни ју „СремМачва“

На скуп штин ској сед ни ци, која 
је 12. апри ла одр жа на у Руми, 
одбор ни ци су доне ли одлу ку о 

дава њу сагла сно сти за при кљу че ње 
ЈП „Кому на лац“ у Руми систе му Реги
о нал не депо ни је ЈКП „СремМачва“ 
Срем ска Митро ви ца.

Овом одлу ком Општи на као осни
вач ЈП „Кому на лац“ дала је сагла
сност свом пред у зе ћу да се може 
при кљу чи ти на систем Реги о нал не 
депо ни је и закљу чи ти уго вор о пру
жа њу услу га одла га ња кому нал ног 
отпа да. Одла га ње кому нал ног отпа
да на тери то ри ји рум ске општи не ће 
се врши ти пре ко ЈП „Кому на лац“, а 
међу соб ни одно си у погле ду одла
га ња кому нал ног отпа да у рум ској 
општи ни ће се детаљ ни је уре ди ти 
уго во ром о пру жа њу услу га који ће се 
закљу чи ти изме ђу ЈКП „СремМачва“ 
Срем ска Митро ви ца, Општи не Рума 
и ЈП „Кому на лац“. 

Пре ове одлу ке, слич не одлу ке су 
доне ле и скуп шти не осни ва ча ЈКП 
Реги о нал на депо ни ја „СремМачва“ – 
Скуп шти на гра да Шап ца 25. мар та, а 
Скуп шти на гра да Срем ска Митро ви
ца 31. мар та.

Први човек рум ске Општи не Сла

ђан Ман чић је ука зао да годи на ма 
посто ји неза до вољ ство гра ђа на који 
живе у ули ци која води ка депо ни ји и 
да се већ више од пола годи не ради 
на томе да се уђе у затва ра ње Град
ске депо ни је у Руми и при сту па ње 
Реги о нал ној депо ни ји.

Сле де ћи корак ће бити трој ни саста
нак пред сед ни ка рум ске Општи не, 
гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це 
и Шап ца, као и дирек то ра кому нал
них пред у зе ћа како би се дого во ри ли 
усло ви и дина ми ка, потом сле ди пот
пи си ва ње уго во ра и да се пола ко кре
не у затва ра ње рум ске депо ни је.

– Молим гра ђа не да се још мало 
стр пе, то је више де це ниј ски про блем 
нашег гра да, то ће тра ја ти још неко 
вре ме. Пре ки ну ће мо одво же ње и 
исто вар сме ћа на нашу депо ни ју и то 
је прво што ћемо ура ди ти. Вре ме ном 
ћемо кон ку ри са ти за сред ства и код 
над ле жног Мини стар ства, а спрем ни 
смо и да из нашег буџе та издво ји мо 
одре ђе ну суму нов ца како бисмо на 
пра ви начин затво ри ли Град ску депо
ни ју – каже Сла ђан Ман чић.

Он дода је да је логич но ово укљу
че ње у Реги о нал ну депо ни ју „Срем
Мачва“ у Јар ку, а да ће, у финан сиј

ском сми слу, ЈП „Кому на лац“ има ти 
нај ма ње губи та ка.

– Кад почне одво же ње сме ћа ка 
Јар ку, не може мо гово ри ти ни о каквој 
доби ти, чак ћемо има ти и одре ђе не 
додат не тро шко ве, са јед не стра не и 
у самом „Кому нал цу“, где ћемо мора
ти да изгра ди мо одре ђе не пла тое, јер 
мора мо да раз два ја мо сме ће, а мора
ће мо да обез бе ди мо и додат на пре
во зна сред ства и кон теј не ре за одво
же ње сме ћа ван тери то ри је наше 
општи не – ука зу је Ман чић.

Међу тим, по њему, нај бит ни је је да 
ће се конач но затво ри ти рум ска депо
ни ја која је тре ба ло да се затво ри још 
пре десет годи на.

– Мислим да ћемо ком плек сни ји 
посао има ти око затва ра ња депо ни
је, није то лако. Мора мо је засу ти, 
мора мо је обез бе ди ти, ради ти све 
како про пи си нала жу. Спрем ни смо 
да у то уђе мо, али је нај бит ни је да у 
наред них неко ли ко месе ци пре се че
мо и пре ки не мо одвоз сме ћа на нашу 
депо ни ју и затво ри мо је прво само у 
физич ком сми слу, да више нема исто
ва ра сме ћа, а онда посте пе но иде мо 
у сана ци ју – рекао је Сла ђан Ман чић

С. Џаку ла

Град ска депо ни ја

Кад почне одво же ње сме ћа ка Јар ку, не може мо гово ри ти ни о каквој доби
ти, чак ћемо има ти и одре ђе не додат не тро шко ве, са јед не стра не и у самом 
„Кому нал цу“, где ћемо мора ти да изгра ди мо одре ђе не пла тое, јер мора мо 
да раз два ја мо сме ће, а мора ће мо да обез бе ди мо и додат на пре во зна сред
ства и кон теј не ре за одво же ње сме ћа ван тери то ри је наше општи не, ука зу је 
Слађан Ман чић



10 14. APRIL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУМА

Вак ци ни сан пред сед ник Општи не
На вак ци нал ном месту у Кул тур

ном цен тру, 7. апри ла, пред сед
ник рум ске Општи не Сла ђан 

Ман чић при мио је прву дозу „Фај зе
ро ве“ вак ци не про тив коро на ви ру са. 
Он је после вак ци ни са ња изја вио да 
је упра во масов на иму ни за ци ја једи ни 
начин да се пре ва зи ђе ова ситу а ци ја 
про у зро ко ва на коро на ви ру сом. Саоп
штио је и да је, закључ но са прет ход
ним даном, у рум ској општи ни прву 
дозу, јед не од чети ри вак ци не које су 
при ба вље не, при ми ло ско ро 9.000 
Румља на, док је њих 6.214 ком плет но 
вак ци ни са но. 

– Од 6. апри ла су поче ли да раде 
и вак ци нал ни пунк то ви у Путин ци ма, 
Добрин ци ма, Пла ти че ву и Хрт ков ци ма. 
Само тог првог дана вак ци ни са ли смо 
200 жите ља тих села и то без потре бе 
да се при ја вљу ју. На ова чети ри пунк та 
у сели ма је гра ђа ни ма на рас по ла га њу 
још 400 „Сино фарм“ вак ци на. Пози вам 
људе да се у што већем бро ју вак ци
ни шу. Мисли мо да ћемо без вак ци не 

тешко пре ва зи ћи ову ситу а ци ју, а тре
ба да је пре ва зи ђе мо и да се вра ти мо 
нор мал ном раду и живо ту – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

У рум ској општи ни и даље расте број 
зара же них гра ђа на, тако да је на при
мер, 6. апри ла било 409, а само дан 
касни је 427 актив них слу ча је ва. 

– Види мо да је за један дан пове ћан 
број обо ле лих за 18 што нам гово ри да 
мора мо да се при др жа ва мо мера, да 
испо шту је мо напо ре држа ве и пред
сед ни ка који пуно ула жу у све ово. 
Има мо чети ри врсте вак ци на и има мо 
их у довољ ним коли чи на ма и зато тре
ба да се вак ци ни ше мо – под ву као је 
Сла ђан Ман чић. С. Џаку ла

Масов на иму ни за ци ја гра ђа на у 
рум ској општи ни поче ла је 20. јану а
ра, а била су отво ре на вак ци нал на 
места у Дому здра вља и у Кул тур ном 
цен тру у гра ду. Има ју ћи у виду циљ 
да се у што кра ћем року вак ци ни ше 
што више гра ђа на, са репу блич ког 
нивоа је одлу че но да се отва ра ју и 
вак ци нал на места на који ма гра ђа ни 
могу да при ме вак ци ну и без зака зи
ва ња елек трон ским или теле фон ским 
путем. Тако су у рум ској општи ни, 7. 
апри ла, отво ре на нова вак ци нал на 

места у Пла ти че ву, Путин ци ма, Хрт
ков ци ма и Добрин ци ма на који ма 
могу да се вак ци ни шу гра ђа ни из свих 
сео ских месних зајед ни ца, без прет
ход ног зака зи ва ња. Тако ђе, од 8. 
апри ла омо гу ће но је и људи ма који 
живе у гра ду да се, без прет ход ног 
зака зи ва ња, вак ци ни шу и то на вак ци
нал ном пунк ту у Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“. Сва вак ци нал на 
места на који ма се заин те ре со ва ни 
вак ци ни шу без прет ход ног зака зи ва
ња, раде од 14 до 18 часо ва.

Вак ци нал ни пунк то ви

Слађан Манчић при ма вак ци ну

РУМА

Проб ни тесто ви зна ња
Проб ни тесто ви за уче
ни ке осмог раз ре да из 

мате ма ти ке, срп ског јези
ка и ком би но ва ни тест су 
одр жа ни 9. и 10. апри ла. 
Тако је било и у рум ским 
основ ним шко ла ма, а на 

тесто ве је иза шло око 470 
уско ро свр ше них осно

ва ца. Проб ни тесто ви 
су реа ли зо ва ни у малим 
гру па ма, уз све про пи са
не епи де ми о ло шке мере, 

по упут ству над ле жног 
Мини стар ства.

С. Џ. Пола га ње тесто ва у ОШ „Душан Јер ко вић“
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ПРО ЈЕ КАТ „ПОДР ШКОМ ДО ЈЕД НА КИХ МОГУЋ НО СТИ“

Пот пи сан Мемо ран дум
о сарад њи уче сни ка у про јек ту
У рум ској општи ни је 

у току реа ли за ци ја 
про јек та Инклу зив но 

пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње – „Подр шком до 
јед на ких могућ но сти“, а тим 
пово дом је 1. апри ла пот пи
сан и Мемо ран дум о сарад
њи.

У окви ру четвр тог циља 
који се тиче јача ња капа ци
те та инсти ту ци ја и орга ни
за ци ја у једи ни ци ма локал
не само у пра ве за пру жа ње 
услу га деци и поро ди ца ма из 
осе тљи вих дру штве них гру
па, парт не ри на реа ли за ци ји 
про јек та су пости гли дого вор 
кроз Мемо ран дум о сарад
њи. 

Овим доку мен том је дефи
ни са на сарад ња у реа ли за
ци ји про јек та, ради пости за
ња циље ва на уна пре ђе њу 
доступ но сти пред школ ских 
услу га за децу из осе тљи
вих дру штве них гру па, као и 
пра вич но сти, одно сно оства
ри ва њу јед на ких могућ но сти 

за уче ње и раз вој деце из 
осе тљи вих дру штве них гру
па. Циље ви су и обез бе ђе ње 
подр шке поро ди ца ма за раз

вој роди тељ ских ком пе тен
ци ја, као и јача ње капа ци те та 
инсти ту ци ја и орга ни за ци ја у 
локал ним само у пра ва ма за 

пру жа ње услу га деци и поро
ди ца ма из осе тљи вих дру
штве них гру па.

Доку мент су пот пи са ли 
пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић и закон ски заступ ни
ци уста но ва и орга ни за ци ја 
УПВО „Поле та рац“, Цен тра 
за соци јал ни рад, Уста но ве 
за пру жа ње услу га соци јал
не зашти те „Соли дар ност“, 
Црве ног крста, Удру же ње 
Рома и Дру штва за помоћ 
мен тал но недо вољ но раз ви
је ним осо ба ма Рума.

Под се ти мо, Мини стар
ство про све те, нау ке и тех
но ло шког раз во ја реа ли зу је 
овај про је кат уз помоћ зај ма 
Свет ске бан ке. Циљ про јек та 
је уна пре ђи ва ње доступ но
сти, ква ли те та и пра вед но
сти пред школ ског вас пи та
ња и обра зо ва ња за сва ко 
дете од рође ња до шест и по 
годи на, наро чи то за децу из 
соци јал но и еко ном ски угро
же них дру штве них гру па.

С. Џаку ла

Пот пи си ва ње Мемо ран ду ма о сарад њи

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“

Дони ра на меха ни за ци ја
из ЕУ фон до ва
Рум ска Пољо при

вред на шко ла „Сте
ван Петро вић Бри ле“ 

доби ла је нову меха ни за
ци ју, као зна чај ну дона ци ју 
фон до ва Европ ске уни је. 
Реч је о чети ри маши не које 
се кори сте за рад у школ
ским заса ди ма, али и за 
прак тич ну наста ву и обу
ку ђака ове шко ле. У окви
ру дони ра не меха ни за ци је 
нала зи се сило ком бајн који 
се кори сти за пра вље ње 
сила же за школ ску фар
му, потом пре са за пре со
ва ње жетве них оста та ка 
пше ни це, соје, куку ру за и 
јеч ма који се гаје на школ
ским њива ма. Дони ра на 
је и фре за за фре зи ра ње 
коро ва у школ ском воћ ња
ку, а нај мо дер ни ја маши на 
у окви ру ове зна чај не дона
ци је је уни вер зал на шесто
ред на сеја чи ца која може 

да оба вља више опе ра ци ја 
исто вре ме но, као и да сто
про цент но успе шно оба ви 
сетву у свим вре мен ским 
усло ви ма. Укуп на вред ност 
дона ци је је око 30.000 евра.

Пољо при вред на шко ла 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
је једи на пољо при вред на 
шко ла у Сре му и има дуго
го ди шњу успе шну сарад њу 
са број ним дона то ри ма од 
локал ног до међу на род
ног нивоа. Шко ла редов но 
апли ци ра и доби ја вред не 
дона ци је и сред ства по кон
кур си ма и про јек ти ма која 
уна пре ђу ју усло ве рада и 
наста ву.

– Ова дона ци ја нам омо
гу ћа ва да се прак тич на 
наста ва подиг не на нај са
вре ме ни ји ниво. Тако про
фе со ри нашим уче ни ци ма 
пре но се зна ње у окви ру 
шко ле, без потре бе да 

одла зе на уда ље не фар ме. 
Тако ђе, уз добру прак тич ну 
наста ву и ова ко савре ме ну 
меха ни за ци ју наши уче ни
ци ће бити спрем ни да, по 
завр шет ку шко ле, упи шу 
факул тет и да само стал

но раде на свом газдин
ству или да спрем ни иду 
на тржи ште рада – ука зао 
је Душан Сто ја нац, дирек
тор Пољо при вред не шко ле 
у Руми.

С. Џаку ла

Јед на од дони ра них маши на
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Кон курс за помоћ
уго сти тељ ској делат но сти
Локал на само у пра ва Ири га рас

пи са ла је 5. апри ла кон курс за 
доде лу бес по врат них сред ста ва 

уго сти те љи ма са тери то ри је општи не 
који су раз вр ста ни у две кате го ри је – 
микро при вред на дру штва и пред у зет
ни ци. Кон курс се одно си на суб вен ци о
ни са ње набав ке маши на и опре ме или 
набав ку софт ве ра у овој годи ни. Кон
курс је отво рен до 20. апри ла. Реч је 
о бес по врат ним сред стви ма у изно су 
од два мили о на дина ра која се кори
сте ради пове ћа ња укуп ног при вред
ног раста и раз во ја пред у зет ни штва 
у обла сти уго сти тељ ства путем инве
сти ра ња у сред ства за рад. Сред ства 
су опре де ље на одлу ком о општин ском 
буџе ту, а маши не, опре ма и софт
вер мора ју бити нови и наме ње ни за 
про фе си о нал ну упо тре бу у скла ду са 
шифра ма делат но сти. 

Виси на одо бре них сред ста ва се 
утвр ђу је на осно ву доста вље ног 
рачу на или пред ра чу на и износ који 
се може одо бри ти изно си нај ма ње 
50.000, а нај ви ше 200.000 дина ра.

Пра во да кон ку ри шу има ју при вред
на дру штва и пред у зет ни ци са седи
штем или реги стро ва ним огран ком 
у ири шкој општи ни, која су упи са на у 
реги стар АПРа, има ју акти ван ста тус 
и има ју сле де ће шифре делат но сти: 
1071, 5610 и 5630. 

На кон курс могу да се јаве само ако 
су реги стро ва ни у АПР, оба вља ју уго
сти тељ ску делат ност као пре те жну 
делат ност, ако су изми ри ли доспе
ле оба ве зе јав них при хо да и локал не 
поре ске оба ве зе, кому нал не оба ве зе 

пре ма „Кому нал цу“ и да нису кори сти
ли сред ства по дру гом осно ву за исту 
наме ну, као и да су пози тив но посло
ва ли.

Све детаљ не инфор ма ци је у вези 

овог кон кур са се могу наћи на зва нич
ном сај ту ири шке Општи не или доби ти 
на теле фон 022/400 600 сва ког рад ног 
дана од 8 до 14 часо ва.

С. Џаку ла

– Одлу чи ли смо да помог не мо 
нашим уго сти те љи ма који су били 
пого ђе ни, јер су једи но они били 
затва ра ни. Нада мо се да затва ра ња 
више неће бити. Такође, надам се да 
ће ова кав кон курс убу ду ће бити прак
са, да сва ке годи не пома же мо уго сти
тељ ству, као и још неким гра на ма 
при вре де. Волео бих када бисмо сви
ма могли да помог не мо, али је тре
нут но ста ње у каси такво да је добро 
да има мо и за ово, а мислим да има 
три де се так уго сти те ља на нашој 
тери то ри ји који могу кон ку ри са ти за 
ова сред ства – каже Тихо мир Сто ја ко
вић, пред сед ник Општи не Ириг.

Он је додао и да је, при ли ком пре у
зи ма ња функ ци је пред сед ни ка, ири
шка општи на има ла око 200 мили о на 
дуга, а да је сада тај дуг пре по ло
вљен.

– Надам се да ћемо до кра ја годи не 
успе ти да буде мо на нули, одно сно да 
испла ти мо све посто је ће дуго ве. 
Новац који смо има ли за вра ћа ње 
дуго ва. Мислим да ћемо сле де ћих 
годи на тро ши ти на нешто боље, на 
кон крет не актив но сти ка гра ђа ни ма, 
пољо при вред ни ци ма и при вред ни ци
ма. Видео сам да има у наја ви да ће 

Мини стар ство енер ге ти ке финан си
ра ти енер гет ску ефи ка сност обје ка та, 
а ја се надам да ћемо и ми то успе ти, 
да одре ђе на сред ства опре де ли мо у 
буџе ту за наред ну годи ну за те наме
не. Сада је при о ри тет вра ти ти дуго ве, 
а потом сред ства сле де ћих годи на 
усме ра ва ти у раз вој општи не – ука зао 
је Тихо мир Сто ја ко вић.

Тихо мир Сто ја ко вић о кон кур су

Тихо мир Сто ја ко вић

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА

У част настра да лих пило та
У знак сећа ња на поче так Април ског рата 

1941. годи не, деле га ци је Удру же ња пен зи о
ни са них вој них лета ча и падо бра на ца Срби је 
(УПВЛПС), ири шке Општи не и Срп ске чита о
ни це у Ири гу, поло жи ле су вен це код спо мен
пло че настра да лим пило ти ма, која се нала зи 
испред Срп ске чита о ни це.

Под се ти мо, на ини ци ја ти ву Удру же ња 
пен зи о ни са них вој них лета ча и падо бра на
ца Срби је, коју је подр жа ло Мини стар ство 
одбра не, 6. апри ла 2016. годи не, пово дом 
тада 75 годи на од почет ка Април ског рата, 
откри ве на је спо менпло ча пило ти ма Шестог 
ловач ког пука.

Током Април ског рата поги ну ло је десет 
пило та Шестог ловач ког пука, од којих је њих 
сед мо ри ца било из еска дри ле која је била 
бази ра на на рат ном лете ли шту Кру ше дол – 
Прња вор. С. Џаку ла

Пола га ње вена ца за поги ну ле пило те
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ РАДО ВИ

Завр ше на резид ба у
воћ ња ци ма и вино гра ди ма

У току зиме ниje било 
довољ но сне жних 
пада ви на, али је зато 

поче так апри ла обе ле жи ла 
киша, па и снег. Када је реч 
о воћ ња ци ма, резид ба је 
при ве де на кра ју и одра ђе на 
је про лећ на при хра на мине
рал ним ђубри ви ма. Сама 
при хра на је усло вље на раз
ли чи тим фак то ри ма.

– Мине рал на ђубри ва 
се, нажа лост, наба вља ју у 
скла ду са цена ма. Може мо 
рећи да ово вла жно и хлад
но вре ме не пого ду је воћ
ња ци ма. Kајсија која рано 
цве та је пре тр пе ла ште те, 
а ствар но ста ње ћемо зна
ти после пери о да заме та
ња пло до ва. Због пове ћа не 
вла жно сти воћа ри су пре 
овог сне га ура ди ли пре вен
тив ну зашти ту фун ги ци ди

ма због боле сти мони ли је, а 
посто ји вели ка опа сност од 
разних инфек ци ја – каже за 
наше нови не Федор Пушић, 
члан Каби не та пред сед ни ка 
Општи не Ириг заду жен за 
пољо при вре ду.

Вино гра ди за сада миру
ју и може се кон ста то ва
ти да су у добром ста њу. 
Резид ба је завр ше на и сада 
тек пола ко кре ће веге та ци
ја у вино гра ди ма. Што се 
тиче ратар ства, прет ход но 
топло вре ме је изма ми ло 
оне нестр пљи ве пољо при
вред ни ке који су кре ну ли 
у сетву. Због мањ ка вла
ге мно ги су кре ну ли рани је 
да при пре ма ју земљи ште и 
сеју. Затво ре на је бра зда, 
уне се но мине рал но ђубри
во и извр ше на при пре ма за 
сетву. Они који су посе ја ли 

куку руз тре ба ло би да пра те 
бубре ње семе на и кон тро лу 
кре та ња кли це.

– Врло је могу ће да ће ове 
ниске тем пе ра ту ре ути ца ти 
на кли ја вост, па је пре по
ру ка струч ња ка да се саче
ка дола зак топли јих дана 
за сетву, јер су опти мал ни 
роко ви за сетву тек поче ли – 
ука зу је Пушић.

У ири шкој општи ни план 
про лећ не сетве је сли чан 
про шло го ди шњем. Доми ни
ра куку руз, затим сун цо крет, 
а потом соја. Због пове ћа ња 
цене соје могу ће је да ће 

она бити за неки про це нат 
засту пље ни ја у одно су на 
про шлу годи ну. Ста ње ози
мих кул ту ра, првен стве но 
јеч ма и пше ни це, за сада је 
добро. Усе ви који су касни
је јесе нас посе ја ни су при 
кра ју боко ре ња и про лећ ног 
реге не ри са ња, а прва при
хра на ђубри вом је завр ше
на. Врше се при пре ме за 
хемиј ско тре ти ра ње коро ва 
и пре вен тив на зашти та од 
разних инфек ци ја. Тако ђе, 
сада кре ће и дру га при хра
на мине рал ним ђубри ви ма.

С. Џаку ла

Федор Пушић

Резид ба у воћ ња ци ма завр ше на

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Сани ра ње локал не пут не мре же
Почет ком апри ла поче ли су радо

ви на сани ра њу путе ва и ули ца у 
ири шкој општи ни, који су у над ле
жно сти ЈП „Кому на лац“ Ириг, а реч је 
о редов ном теку ћем одр жа ва њу пут
не инфра струк ту ре. 

Сани ра не су удар не рупе на путу 
Врд ник – Рума, а у току је и сани
ра ње коло во за у Врд ни ку, на свим 
по без бед ност сао бра ћа ја, опа сним 
мести ма.

Сани ра ње локал них пут них пра ва
ца ће се ради ти током целе годи не, 
већ у зави сно сти од потре ба веза них 
за без бед ност сао бра ћа ја, као и вре
мен ских усло ва.

С. Џаку ла
Сани ра ње коло во за у Врд ни ку
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГОДИ ШЊИ ЦА ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА

Нису забо ра вље ни

Седам де сет шеста годи шњи ца 
про бо ја Срем ског фрон та, обе
ле же на је 12. апри ла, на Спо

менобе леж ју код Ада ше ва ца. Због епи
де ми о ло шких раз ло га, ово га пута није 
било посе ти ла ца сем зва нич ни ка који 
су ода ли пошту палим бор ци ма. У име 
Општи не Шид, при сут ни ма се обра тио 
пред сед ник Зоран Семе но вић.

– Част ми је да могу бити овде при
су тан на дан обе ле жа ва ња седам де
сет шесте годи шњи це про бо ја Срем
ског фрон та. Три де сет три годи не се на 
овом месту обе ле жа ва спо мен на наше 
вели ке и хра бре јуна ке. Тешка вре ме
на током Дру гог свет ског рата, када је 
наци стич ка Немач ка поку ша ва ла да 
поро би целу Евро пу и свет, у вре ме ну 
када су дома ћи издај ни ци били цење ни
ји од вели ких патри о та, има ли смо сре
ћу да наш сло бо дар ски народ поу чен 
хра брим дели ма сво јих пре да ка кре не 
у одлу чу ју ћу бит ку и осло бо ди нашу 
држа ву од фаши зма. Нека је веч на сла
ва и нека се пам ти хра брост наших пре
да ка и да увек спо ми ње мо јуна штво које 
су пока за ли и дали живо те за нашу сло
бо ду – рекао је Семе но вић.

Видосав Ковачевић, председник Ре
публичког одбора СУБНОРа, под се тио 
на вој не опе ра ци је које су се на овом 
про сто ру води ле

– Вели ка ми је част и задо вољ ство 
да вас поздра вим и што може мо данас 
зајед но са вама да се покло ни мо сени
ма и дели ма див јуна ка који су стра да
ли у овој срем ској рав ни ци. Бор бе на 
Срем ском фрон ту тра ја ле су 172 дана, 

од 21. окто бра 1944. до 12. апри ла 1945. 
годи не, са обе стра не уче ство ва ло је 
око 250.000 вој ни ка – рекао је Видо сав 
Кова че вић. 

Миодраг Капор, државни секретар за 
рад, запошљавање и борачка и социјал
на питања указао је на значај борби које 
су се догодиле на Сремском фронту.

– Када се нађе те на путу осва ја ча 
има те две могућ но сти. Да се пре да те 
и да пусти те непри ја те ља да са сво
јим наро дом ради што му је воља или 
да му се супрот ста ви те без обзи ра на 
сва иску ше ња, издр жи те и оте ра те га из 
сво је земље. Срби су зајед но са оста
лим југо сло вен ским наро ди ма ода бра
ли бор бу. Била је то бор ба про тив иде

о ло ги је наци зма, фаши зма. Та бор ба 
се води ла и овде на Срем ском фрон ту 
– рекао је Мио драг Капор.

По завр шет ку цере мо ни је одр жан је 
крат ки умет нич ки про грам у коме су уче
ство ва ли мла ди музи ча ри. Све ча но сти 
су при су ство ва ли пред став ни ци Вла де 
Срби је, АП Вој во ди не, Мини стар ства 
одбра не и вој ске Срби је, пред став ни
ци Општи не Шид, као и пред став ни ци 
дипло мат ског кора. Пре почет ка све ча
не цере мо ни је одр жан је помен стра да
ли ма у Цркви Све тог Сте фа на Шти ља
но ви ћа који је слу жио вла ди ка срем ски 
госпо дин Васи ли је. 

Д. Попов
Фото: И. Радојковић

Деле га ци ја Општи не Шид пола же вен це

Видо сав Кова че вић Мио драг Капор



1514. APRIL 2021.     M NOVINE
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Вак ци на ци ја у селима

Општи на Шид је, у сарад њи са 
Домом здра вља, 8. апри ла, 
поче ла масов ну иму ни за ци ју у 

сео ским здрав стве ним амбу лан та ма 
шид ског Дома здра вља. На вак ци
нал ним пунк то ви ма могу да се вак
ци ни шу сви гра ђа ни који желе и који 
су иска за ли потре бу за вак ци на ци јом. 
Иако је поче так масов не вак ци на ци је 
зака зан за 8. април, у Месној зајед ни
ци Вишњи ће во је ова акци ја поче ла у 
сре ду, 7. апри ла, у сео ској амбу лан ти. 
Наи ме, ово га пута сви који су желе ли 
да се вак ци ни шу, а нису се при ја ви ли 
пре ко еУпра ве, могли су то да учи не. 
Заин те ре со ва ност је вели ка, посеб но 
код ста ри је попу ла ци је. Вак ци на ци ја 
се оба вља од 8 до 20 часо ва и нема 
дугог чека ња. Док тор ка Ани ца Антић 
је задо вољ на одзи вом.

– У пре по днев ним часо ви ма било је 
80 паци је на та. Захва љу ју ћи дру штве

ним мре жа ма вели ки број мешта на је 
сазнао да могу да се вак ци ни шу без 
при ја ве. Пра ви ли смо при о ри тет ну 
листу рани је за мешта не у зави сно
сти од инди ка ци ја и годи на ста ро сти, 
па смо за њих обез бе ди ли прве дозе, 
али биће доза за све оне који дођу – 
нагла ша ва Антић.

Тре нут но се вак ци на ци ја оба
вља вак ци ном кине ског про из во ђа ча 
„Сино фарм“. Да би то све функ ци о
ни са ло како тре ба зна чај ни су и пред
став ни ци локал не само у пра ве.

– У сео ским сре ди на ма је углав ном 
ста ри ја попу ла ци ја који ма је тешко да 
оду до неког већег цен тра и ово мно
го зна чи. Ја бих посеб но захва лио 
Репу бли ци Срби ји, пред сед ни ку Алек
сан дру Вучи ћу и пре ми јер ки на вели
кој жељи, бор би, зна њу да обез бе де 
ово ли ки број вак ци на да може мо и по 
малим сре ди на ма да обављамо иму

ни за ци ју – каже пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Вишњи ће во Ради вој 
Вете ха.

Вели ки број мешта на је чекао у реду 
да при ми вак ци ну, а међу њима је био 
и Бошко Гаври ло вић који је про цес 
иму ни за ци је оба вио у Шиду, а сада 
„чува“ ред за супру гу.

– Нисам имао ника квих тего ва, а 
добио сам кине ску вак ци ну. Пре по
ру чио бих сви ма који то до сада нису 
ура ди ли да иско ри сте ову при ли ку – 
каже Гаври ло вић.

Од четврт ка, 8. апри ла, биће отво
ре ни пунк то ви за вак ци на ци ју у Ваши
ци, Ерде ви ку, Јаме ни, Куку јев ци ма, 
Моро ви ћу и Соту.

Масов на иму ни за ци ја гра ђа на у 
сели ма шид ске општи не спро во ди 
се уз логи стич ку подр шку Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је општи не Шид и 
локал не само у пра ве. Д. П.

др Ани ца Антић Ради вој Вете ха Бошко Гаври ло вић

Амбу лан та у Вишњи ће ву



16 14. APRIL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ПЕЋИНЦИ

Све већа без бед ност
у зона ма шко ла
Након недав но поста

вље ног брзин ског 
дис пле ја у Пећин ци

ма, на ула ску у насе ље из 
прав ца Субо ти шта код кру
жног тока, пећи нач ка локал
на само у пра ва наста вља да 
реа ли зу је про јек те из обла
сти без бед но сти сао бра ћа ја 
на нај про мет ни јим сао бра
ћај ни ца ма и у зона ма шко
ла.

Како нам је рекао пред
сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић, пре пре ке за 
успо ра ва ње сао бра ћа ја 
(леже ћи поли цај ци), као и 
хори зон тал на и вер ти кал на 
сиг на ли за ци ја у зона ма 
шко ла пред ста вља ју битан 
фак тор када је реч о без бед
но сти деце, али и свих уче
сни ка у сао бра ћа ју.

– Годи на ма ради мо на 
пове ћа њу без бед но сти у 
зона ма шко ла у нашој 
општи ни. Недав но смо 
поста ви ли леже ће поли цај
це у зона ма шко ла у Попин
ци ма, Ога ру, Обре жу и Купи
но ву, а уре ђе не су зоне шко
ла у Прхо ву, Доњем Товар
ни ку, Дечу и Шима нов ци ма. 
У при пре ми је изра да про
јект нотех нич ке доку мен та
ци је за уре ђе ње зона шко ла 
у Кар лов чи ћу и Срем ским 
Миха љев ци ма, а циљ нам је 
да зоне шко ла у свих 15 
насе ља наше општи не буду 
мак си мал но без бед не за 
сву нашу децу – рекао је 

Ђокић и додао да ће уско ро 
бити поста вље ни и сема фо
ри на рас кр сни ци у цен тру 
Шима но ва ца, који ма ће 
бити регу ли сан сао бра ћај у 
нај про мет ни јој ули ци у пећи
нач кој општи ни.

Он је ујед но под се тио да 
је у току изра да и тех нич ке 
доку мен та ци је за сема фо
ри за ци ју рас кр сни це ули ца 
Ново насе ље и Вука Кара
џи ћа у Шима нов ци ма. Са 
овим про јек том Општи на 
Пећин ци ће апли ци ра ти за 
сред ства на кон кур си ма које 
рас пи су ју Вла да Репу бли ке 
Срби је и Покра јин ска вла да 
да би се, како је рекао, и у 
овом делу насе ља пове ћа
ла без бед ност свих уче сни
ка у сао бра ћа ју.

Синиша Ђокић

Вак ци ни са но 3.417 гра ђа на
Пре ма пода ци ма Шта ба за ван ред не 

ситу а ци је општи не Пећин ци, током 
прет ход ног викен да у општи ни Пећин ци 
је потвр ђе но 12 слу ча је ва инфек ци је 
коро на ви ру сом, док је током целе про
шле неде ље потвр ђе но 54 нова слу ча
ја. То је нешто мање зара же них на 
недељ ном нивоу него у прет ход не две 
сед ми це, али је ситу а ци ја и даље 
озбиљ на. 

У пери о ду од 10. мар та до 10. апри
ла на тери то ри ји општи не потвр ђе но је 
292 нова слу ча ја инфек ци је виру сом 
ковид19, а о томе коли ко се вирус 
шири све до чи и број актив них слу ча је
ва инфек ци је који је у послед њих 
месец дана ско ро утро стру чен, каже 
пред сед ник Општи не Пећин ци и коман
дант пећи нач ког Шта ба за ван ред не 

ситу а ци је Сини ша Ђокић.
– Већи број ново за ра же них на днев

ном нивоу је неми нов но резул то вао и 
пове ћа њем укуп ног бро ја актив них слу
ча је ва инфек ци је. Тако смо 10. мар та у 
нашој општи ни има ли 76 актив них слу
ча је ва, а 10. апри ла је актив но било 213 
слу ча је ва инфек ци је, што је ско ро три 
пута више. Кон стант но апе лу је мо на 
гра ђа не да озбиљ но схва те ситу а ци ју и 
да пошту ју све про пи са не мере зашти
те од шире ња зара зе, а пре све га да се 
не оку пља ју ни на јав ним ску по ви ма ни 
на при ват ним про сла ва ма, да носе 
маске, да избе га ва ју физич ки кон такт и 
да редов но дез ин фи ку ју руке. Нарав но, 
нај си гур ни ји начин да се зау ста ви 
шире ње виру са је вак ци на ци ја и зато 
апе лу је мо да се што више гра ђа на при

ја ви за вак ци на ци ју – изја вио је Ђокић.
У општи ни Пећин ци је до закљу че ња 

бро ја прву дозу вак ци не при ми ло 3.417 
гра ђа на, а 2.155 гра ђа на је при ми ло и 
ревак ци ну.

Гра ђа ни се и даље за вак ци на ци ју 
могу при ја ви ти пре ко пор та ла еУпра ва 
(https://imu ni za ci ja.eupra va.gov.rs) или 
путем теле фо на 0800 222 334. За гра
ђа не који желе да се вак ци ни шу, а 
нема ју при ступ интер не ту или из било 
ког дру гог раз ло га нису у могућ но сти да 
се сами при ја ве, Општи на Пећин ци је у 
сарад њи са пећи нач ким Домом здра
вља отво ри ла посе бан теле фон ски број 
путем којег гра ђа ни могу доби ти помоћ 
при при ја вљи ва њу за вак ци на ци ју. Број 
је обја вљен на свим месним амбу лан
та ма.
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Велико инте ре со ва ње
за вак ци на ци ју без зака зи ва ња
Тим за вак ци на ци ју 

Дома здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ Пећин

ци 9. апри ла је обављао вак
ци на ци ју гра ђа на у месној 
амбу лан ти у Шима нов ци ма, 
а гра ђа ни нису има ли оба ве
зу да се при ја ве путем пор
та ла еУпра ва. Како нам је 
рекла дирек тор ка Дома 
здра вља Дубрав ка Цвет ко
вић Мићић, одзив гра ђа на је 
био пре ко оче ки ва ња.

– Успе ли смо да вак ци ни
ше мо 66 гра ђа на Шима но ва
ца, што је отпри ли ке поло
ви на оних који су пока за ли 
жељу да се вак ци ни шу. Гра
ђа ни ма које нисмо успе ли 
да вак ци ни ше мо узе ли смо 
подат ке и када буде мо има
ли нову коли чи ну тако зва
них сло бод них доза вак ци не 
позва ће мо их да се вак ци ни
шу – рекла је Цвет ко вић 
Мићић и дода ла да је у пла
ну орга ни зо ва ње вак ци на ци
је без зака зи ва ња и у оста
лим насе љи ма пећи нач ке 
општи не, али да ће рас по
ред вак ци на ци је зави си ти од 
брзи не испо ру ке и коли чи не 
сло бод них вак ци на.

Гра ђа ни Шима но ва ца сло
бод ну вак ци на ци ју су оце ни
ли као добар потез, а како 

нам је рекао један од вак ци
ни са них Шима нов ча на Горан 
Чавић, до сада се није при ја
вио за вак ци на ци ју, јер није 
био сигу ран да би у зака за но 
вре ме могао да се ода зо ве 
због оба ве за на послу.

– Ова ко ми је било јед но
став ни је. Видим да су се 
мно ги одлу чи ли да се вак ци
ни шу данас, јер им је тако 
јед но став ни је – рекао нам је 
Горан Чавић и додао да је 

сигу ран да ће вак ци на ци ја 
поди ћи иму ни тет ста нов ни
штва.

Пре ма обја вље ном рас
по ре ду вак ци на ци ја без 
зака зи ва ња је у поне де љак, 
12. апри ла, врше на у месној 
амбу лан ти у Купи но ву, од 
13.00 до 16.00 часо ва, а 
када стиг ну нове коли чи не 
сло бод них вак ци на биће 
бла го вре ме но обја вљен 
рас по ред за оста ла насе ља.

Наста вља се и вак ци на
ци ја гра ђа на који су се при
ја ви ли за вак ци на ци ју пре ко 
пор та ла еУпра ва и путем 
теле фо на 0800 222 334, а 
Дубрав ка Цвет ко вић Мићић 
је упу ти ла апел свим гра ђа
ни ма, који су у могућ но сти, 
да наста ве да се за вак ци
на ци ју при ја вљу ју редов ним 
путем, јер је то нај си гур ни ји 
начин да дођу до сво је дозе 
вак ци не.

АКЦИЈА У КАРЛОВЧИЋУ

Поса ди свој хлад
Општи на Пећин ци при

кљу чи ла се акци ји 
„Поса ди свој хлад“, а 

у Кар лов чи ћу је у петак, 9. 
апри ла, орга ни зо ва на поде
ла бес плат них сад ни ца 
белог јасе на заин те ре со ва
ним гра ђа ни ма. Како нам је 
рекао Милан Сте па но вић, 
одбор ник Скуп шти не општи
не Пећин ци, у акци ји је поде
ље но 100 кома да дво го ди
шњих сад ни ца белог јасе на, 
уз упут ство за сад њу, а јед на 
осо ба је могла да доби је 
само јед ну сад ни цу.

– Истог дана, тач но у под
не, у целој Срби ји поде ље не 
су бес плат не сад ни це белог 
јасе на гра ђа ни ма наше 
земље, а све са циљем да 
наша Срби ја буде још зеле
ни ја и здра ви ја. Дра го ми је 

да су и гра ђа ни пећи нач ке 
општи не пока за ли инте ре
со ва ње за ову акци ју и да ће 
поса ди ти свој хлад у свом 
дво ри шту за себе и сво ју 

поро ди цу, као и да ће овим 
сво јим малим делом учи ни
ти вели ки корак ка озе ле ња
ва њу свог места – изја вио је 
Сте па но вић и додао да су 

сад ни це обез бе ђе не уз 
помоћ дру штве но одго вор
них ком па ни ја.

Про је кат „Поса ди свој 
хлад“ је уса гла шен са циље
ви ма дефи ни са ним у прет
при ступ ном Погла вљу 27, 
као и у скла ду са циље ви ма 
свет ске акци је „Tril lion Tre es“ 
Свет ског еко ном ског фору
ма (WEF) у Даво су, у којој је 
НВО „Зеле ни раз вој ни цен
тар“ парт нер за одр жи ва 
еко ло шка реше ња у Репу
бли ци Срби ји. Овај про је кат 
је тако ђе уса гла шен са 
европ ским Зеле ним пла ном 
(Euro pean New Deal) у коме 
је чист ваздух у урба ним 
сре ди на ма један од сту бо ва 
цир ку лар не еко но ми је и 
подр жан је од број них инсти
ту ци ја.

Подела садница у Карловчићу
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КУЛ ТУР НОУМЕТ НИЧ КО ДРУ ШТВО „КУПИ НИК“

Зајед нич ким сна га ма
до нове куће
Чла но ви Кул тур ноумет

нич ког дру штва „Купи
ник“ годи на ма уна зад 

дру жи ли су се и вежба ли у 
фискул тур ној сали купин ске 
основ не шко ле. Међу тим, ове 
годи не су због рекон струк ци је 
шко ле били при мо ра ни да 
вежба ју у ста ром ловач ком 
дому, јер како кажу пред сед
ник дру штва Милан Зујић и 
поча сни пред сед ник Бора 
Рани са вље вић, лов ци себи 
гра де нову кућу, а њихо ву ста
ру су пре пу сти ли фол кло ра
ши ма.

Уз финан сиј ску помоћ и све
срд ну подр шку Општи не 
Пећин ци, рекао нам је Зујић, 
посто је ће две про сто ри је 
дома у пот пу но сти ће се рено
ви ра ти, а вете ра ни овог дру
штва и мешта ни Купи но ва 
засу ка ли су рука ве и сва ко га 
дана вред но раде на обно ви 
дома, како би се што пре ску
ћи ли.

– Међу вете ра ни ма има 
елек три ча ра, гип са ра, водо
ин ста ле те ра, људи који зна ју 
да кре че, раде кера ми ку или 
се раз у ме ју у неке дру ге нео п
ход не посло ве тако да, када 
смо доби ли сред ства од 
Општи не, при о ну ли смо одмах 
на посао јер нас чека мно го 
тога што би тре ба ло да се 
ура ди. Потреб но је да се згра
да окре чи, да се сани ра мокри 
чвор, да се про ме ни сто ла ри
ја. У међу вре ме ну, јави ли су 
се и мешта ни, али и из ресто
ра на „Шанац“, тако да сви 
пома жу она ко како могу – неко 
финан сиј ски, а неко сво јим 
радом. Буде нас десе так, а 
викен дом и по пет на е стак нас 
који ради мо. Жене кува ју кафу 

и доно се ручак, ми мушкар ци 
ради мо теже физич ке посло
ве на дому и, све у све му, 
радо ви лепо одми чу – рекао 
је Зујић.

Кул тур ноумет нич ко дру
штво „Купи ник“ из Купи но ва 
има више од 80 чла но ва, а у 
сво јој био гра фи ји сјај не насту
пе широм Евро пе, од Фран цу
ске и Ита ли је, пре ко Руму ни је 
и Бугар ске, те Мађар ске, Сло
вач ке и Чешке. Већи на чла но
ва КУДа је из Купи но ва, Аша
ње и Обре жа, али има их и из 
оста лих места пећи нач ке 
општи не, као и из Про га ра и 
Сур чи на. Дру штво има чети ри 
сек ци је, од пред школ ског 
узра ста све до вете ра на.

Кру на „Купи ни ка“ је први 
ансамбл који чине мла ди до 
20 годи на – они су про сла ви

ли и Купи но во и нашу општи
ну насту пи ма широм Срби је и 
Евро пе. У сек ци ји вете ра на су 
и они који ника да нису игра ли 
фол клор, а сада га игра ју – 
рекре а тив но. Они су пра ва 
логи стич ка сна га КУДа – ула
жу вели ки рад и труд да се 
игра чи ма обез бе де сви усло
ви за игру, народ на ношња, 
осве же ње, хра на, путо ва ња и 
оста ло.

Први пут од осни ва ња, КУД 
„Купи ник“ сада има и неке 
дру ге пла но ве, који се не тичу 
само насту па и осва ја ња 
публи ке – пла ни ра ју да „сво ју 
кућу“ лепо уре де и да, када се 
вра те редов ним актив но сти ма 
у школ ској сали, обез бе де леп 
про стор за сме штај опре ме и 
ношње, за про сла ву рођен да
на чла но ва дру штва, за 

састан ке и слич на деша ва ња.
Ваља поме ну ти и да сада, 

због позна те епи де ми о ло шке 
ситу а ци је, фол кло ра ши игра ју 
у мањим гру па ма, без публи
ке.

– Коре о граф је Дамир 
Мутав чић из Јако ва. Њего ви 
аси стен ти су Нина Рани са
вље вић, која води шко лу фол
кло ра, и наш ста ри играч 
Милош Јеле си је вић из Про га
ра. Има мо див ног музи ча ра, 
нашег Бати цу из Про га ра – 
њега не бисмо дали ни за шта 
на све ту, јер он је и шоу мен и 
музи чар, сви ра као Бра ни мир 
Ђокић, само што га ми воли мо 
више него Ђоки ћа! Пра ви је 
мај стор, не вре ди име да му 
гово рим јер сви га зна ју као 
Бати цу – казао је Зујић.

У послед ње вре ме, и вете
ра ни се тру де да осво је публи
ку – две годи не су пред ста
вља ли пећи нач ку општи ну на 
међу на род ном фести ва лу у 
Бања Луци. А мла ђи игра чи 
уче ству ју у међу на род ној 
орга ни за ци ји за него ва ње 
народ не тра ди ци је „Ђерам“, 
која оку пља 24 дру штва из 
Босне, Хрват ске и Срби је. И 
то је, нарав но, пода так за 
похва лу јер – боље је да се 
мла ди на тај начин оку пља ју и 
у колу заи гра ју, него да се дру
же по зади мље ним кафи ћи
ма. Покло ни ци фол кло ра 
кажу – кул тур ноумет нич ка 
дру штва су здра ве, нај здра ви
је и нај леп ше сре ди не за дру
же ње мла дих.

КУД „Купиник“

Радови у Купинову
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ПРО МО ЦИ ЈА КРЕ ДИТ НИХ ЛИНИ ЈА ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре ди ти за пољо при вред ни ке 
и пред у зет ни ке
У Пећин ци ма је про

шле неде ље упри
ли че на про мо ци ја 

кре дит них лини ја Раз вој ног 
фон да Ауто ном не Покра ји
не Вој во ди не које су наме
ње не пољо при вред ни ци ма 
и пред у зет ни ци ма. Пред
став ник Фон да Дејан Сла
ву је вић обја снио је том 
при ли ком да је у посто је
ћим усло ви ма, рестрик
тив ним мера ма због пан
де ми је, добра про мо ци ја 
могу ћа једи но на отво ре
ном где људи могу да дођу 
и инфор ми шу се о могућ но
сти ма које им пру жа Фонд.

– Дошли смо овде да 
поде ли мо фла је ре кре дит
них лини ја, јер нам је вео
ма бит на интер ак ци ја са 
људи ма. Сара ђу је мо са 
сва ком општи ном, с кан це
ла ри јом за локал ни раз вој 
ско ро на днев ном нивоу, 
али је и ова кому ни ка ци ја 
вео ма бит на. Раз вој ни 
фонд је држав на инсти ту
ци ја, седи ште му је у Новом 
Саду, а даје мо кре ди те 
пољо при вред ни ци ма и 
прав ним лици ма на тери то
ри ји Вој во ди не, и то су тре
нут но на финан сиј ском 
тржи шту нај по вољ ни ји кре
ди ти. Наши дуго роч ни кре
ди ти су на седам годи на, уз 
грејс пери од од две годи не, 
а буду ћи кори сник може да 
бира да ли ће на месеч ном, 
тро ме сеч ном или на шесто
ме сеч ном нивоу да вра ћа 
ану и те те. Фак тич ки, од 
укуп но седам годи на, човек 
две годи не не пла ћа ану и
те те, а има мо и погод ност 
да у слу ча ју пре вре ме ног 
вра ћа ња кре ди та нема мо 
нега тив них зате зних кама
та – обја снио је Сла ву је
вић. 

Сла ву је вић је гово рио о 
каквим је кон крет но кре дит
ним лини ја ма реч.

– Има мо кон крет но три 
кре ди та наме ње на пољо
при вред ни ци ма: кон курс за 
дуго роч не кре ди те за 
пољо при вре ду, за купо ви ну 
пољо при вред ног земљи
шта и кон курс за крат ко роч
не кре ди те за обрт на сред
ства у пољо при вре ди. Од 
три кре дит не лини је, прве 

две су дуго роч не на седам 
годи на са камат ном сто пом 
два и три посто на годи
шњем нивоу, и то два посто 
ако посто ји гаран ци ја бан
ке, и три посто ако је реч о 
хипо те ци на земљу. То су, 
ина че, тре нут но нај по вољ
ни ји усло ви. Нарав но, 
потреб но је да пољо при
вред ник, потен ци јал ни 
кори сник, нема неиз ми ре
них оба ве за пре ма Фон ду и 
пре ма АП Вој во ди ни по 
кре ди ти ма одо бре ним од 
стра не нека да шњег Фон да 
за раз вој, као и неиз ми ре
них оба ве за по осно ву 
поре за и послов них јав них 
при хо да – рекао је Сла ву је
вић.

Када је реч о крат ко роч
ним кре ди ти ма, они су јед
но го ди шњи, али могу чети
ри пута да се кори сте, па 
су, прак тич но, као кре ди ти 
на чети ри годи не. Сла ву је
вић је посеб но иста као кре
дит ну лини ју за набав ку 
меха ни за ци је – ту је камат
на сто па 1,5 посто, а кре дит 
је на пет годи на, уз шесто
ме сеч ни грејс пери од. За 
набав ку полов не и нове 
меха ни за ци је потреб но је 
да пољо при вред ник обез
бе ди 20 одсто уче шћа соп
стве них сред ста ва, док за 
набав ку при кључ них маши
на уче шће није потреб но. 
Износ кре ди та може бити 
од 100.000 дина ра до десет 
мили о на дина ра. 

Тако ђе, од важно сти је и 
кон курс на лини ја за дуго
роч не кре ди те за набав ку и 
обно ву опре ме и систе ма 
за навод ња ва ње из канал
ске мре же. Код овог кре ди
та, потен ци јал ни кори сник 
не пла ћа кама ту већ то 
рефун ди ра Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при
вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, дакле, пољо
при вред ник пла ћа само 
глав ни цу. Ови кре ди ти су 
од мили он до 50 мили о на 
дина ра, рок отпла те је 
седам годи на, а грејс пери
од две годи не.

Раз вој ни фонд Вој во ди не 
има и вео ма повољ не кре
ди те за под сти ца ње раз во
ја тури зма.

– У сарад њи са Покра јин
ским секре та ри ја том за 
при вре ду и тури зам има мо 
и кре дит ну лини ју за дуго
роч не кре ди те за раз вој 
тури зма суб вен ци о ни са не 
од стра не Секре та ри ја та. 
Ту је иста при ча као и код 
навод ња ва ња, зна чи над
ле жни секре та ри јат суб вен
ци о ни ше кама ту, и ко се 
бави етнотури змом, рибо
ло вом и слич но, може да 
вра ћа само глав ни цу кре
ди та – рекао је Сла ву је вић. 

Он је иста као да је про це
ду ра апли ци ра ња и доби ја
ња кре ди та мак си мал но 
појед но ста вље на.

– Довољ но је да буду ћи 
кори сник позо ве теле фо

ном коле ге које раде на 
ана ли зи и обра ди доку мен
та ци је, а у оба ве зи је да 
само јед ном дође кад му се 
одо бри кре дит. Све је орга
ни зо ва но тако да бисмо 
људи ма иза шли у сусрет и 
све више упро сти ли про це
ду ре. На тај начин ми јесмо 
сер вис кори сни ци ма, како 
то и тре ба да буде – нагла
сио је Сла ву је вић. 

Нај зад, ваља спо ме ну ти 
и кон курс за инве сти ци о на 
ула га ња, као и кон курс за 
ИПАРД под сти ца је. За овај 
кон курс нео п ход но је да се 
зах тев под не се Упра ви за 
аграр на пла ћа ња, а потом, 
са потвр дом да је зах тев 
пре дат, потен ци јал ни кори
сник ИПАРД под сти ца ја се 
обра ћа Раз вој ном фон ду 
ради обра де кре ди та. 

На пре зен та ци ји су пред
ста вље не и кре дит не лини
је за пред у зет ни ке и прав
на лица. За њих је потреб
на гаран ци ја бан ке, или 
обез бе ђе ње хипо те ком уз 
дво го ди шњи финан сиј ски 
изве штај којим се дока зу је 
да је оства ре но посло ва ње 
са нето добит ком. 

Мла ђи пољо при вред ни
ци и пред у зет ни ци, као и 
сви они који лак ше пра те 
све пре ко интер не та, могу, 
нарав но, о све му да се 
инфор ми шу и на сај ту www.
rfapv.rs, а за бли же инфор
ма ци је на рас по ла га њу је и 
теле фон 021/ 454–334. 

Са промоције у Пећинцима
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Посе та пред став ни ка
Саве за спор то ва Срби је
Пред став ни ци Саве за 

спор то ва Срби је, 
почет ком про шле 

неде ље, бора ви ли су у 
Инђи ји где су, нај пре, посе
ти ли мали ша не у Пред школ
ској уста но ви „Бошко Буха“. 
Након тога, на састан ку 
пред сед ни ка Општи не Инђи
ја Вла ди ми ра Гака и гене
рал ног секре та ра Спорт ског 
саве за Срби је (ССС) Гора на 
Марин ко ви ћа дого во ре не су 
актив но сти које ће две 
инсти ту ци је у наред ном 
пери о ду спро ве сти на тери
то ри ји општи не Инђи ја.

Инђи ја се при кљу чи ла 
акци ји Спорт ског саве за 
Срби је „Буди здра ва вежбај 
са нама“ у окви ру које ће се 
орга ни зо ва ти отво ре ни тре
нин зи за даме. Тако ђе, за 

око месец дана орга ни зо ва
ће се сајам спор та у цен тру 
Инђи је.

Један од нај ва жни јих про
је ка та, у инфра струк тур ном 
сми слу, пред ста вља пре ли

ми нар ни дого вор о зајед нич
ком уче шћу у изград њи 
атлет ске ста зе на ста ди о ну у 
„Леја ма“.

– Има ју ћи у виду да је тре
нут но реа ли за ци ја про јек та 

поста вља ња вештач ке тра
ве, овај ком плекс доби ће 
пот пу но нову димен зи ју раз
во ја рекре а тив ног, ама тер
ског и про фе си о нал ног 
спор та – рекао је пред сед
ник Гак.

Горан Марин ко вић испред 
Саве за спор то ва Срби је 
иста као је да годи на ма уна
зад има ју вео ма добру 
сарад њу са Општи ном 
Инђи ја.

– Општи на Инђи ја пред
ста вља лиде ра у раз во ју 
спор та Срби је и то пока зу ју 
број ни успе си инђиј ских 
спор ти ста. Ми ћемо и даље 
пру жа ти сву нео п ход ну и 
могу ћу помоћ како би усло
ви за спор ти сте и клу бо ве 
били што бољи – рекао је 
Марин ко вић. М. Ђ.

Посе та пред став ни ка Саве за спор то ва Срби је

У општи ни Пећин ци посао може 
да нађе сва ко ко жели да ради

Дирек тор Јав ног кому нал ног пред
у зе ћа „Путе ви општи не Пећин ци“ 
Миро слав Петро вић изнео је 

пода так да је у рад ној зони у Шима нов
ци ма потен ци јал ним инве сти то ри ма 
на рас по ла га њу још око 50 хек та ра, од 
укуп но 800 хек та ра коли ко обу хва та 
ова рад на зона, али да се већ раз ви ја 
рад на зона Сибач, на оби ла зни ци око 
Пећи на ца.

– У рад ној зони Сибач, која се тако
ђе нала зи уз аутопут Бео град – 
Загреб, пећи нач ка локал на само у пра
ва је већ изгра ди ла при ступ ну сао бра
ћај ни цу, а тре нут но смо у изра ди про
јек та кана ли за ци о не мре же за ову 
рад ну зону, тако да смо, поред 50 
хек та ра у Шима нов ци ма, у могућ но сти 
да потен ци јал ним инве сти то ри ма 
пону ди мо и 200 хек та ра земљи шта у 
рад ној зони Сибач – изја вио је Петро
вић и додао да је у прет ход ном пери о
ду пећи нач ка локал на само у пра ва 
мно го ура ди ла на раз во ју кому нал не и 
пут не инфра струк ту ре, као и на обез
бе ђи ва њу ква ли тет ног снаб де ва ња 

елек трич ном енер ги јом рад не зоне у 
Шима нов ци ма.

Он је нагла сио да на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не, нај ви ше у рад ној 
зони у Шима нов ци ма, послу је 70 дома
ћих и свет ских ком па ни ја и пред у зе ћа, 
да је отво ре но пре ко 7.000 рад них 
места, а да је укуп на про це ње на вред

ност грин филд инве сти ци ја у нашој 
општи ни око 700 мили о на евра.

– Захва љу ју ћи чиње ни ци да су у 
пита њу моћ не свет ске и дома ће ком
па ни је, које су се успе шно при ла го ди
ле раду у усло ви ма пан де ми је, у чему 
су има ле подр шку локал не само у пра
ве, у нашој општи ни је број неза по сле
них лица нај ни жи у окру же њу и сва ко 
ко жели да ради може овде да про на
ђе посао. Од почет ка пан де ми је коро
на ви ру са до данас нисмо има ли пове
ћа ње бро ја неза по сле них. На еви ден
ци ји Наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње у мар ту про шле годи не има ли 
смо 688 неза по сле них лица, а у 
фебру а ру ове годи не 684 неза по сле на 
лица – рекао је Петро вић и иста као да 
поред ста нов ни ка наше општи не у 
рад ну зону у Шима нов ци ма сва ко
днев но на посао дола зи око 2.000 рад
ни ка из Бео гра да и окол них општи на.

Реги о нал на при вред на комо ра 
недав но је изне ла пода так да је у 
општи ни Пећин ци реа ли зо ва но 26 
нових инве сти ци ја. 

Мирослав Петровић

Захва љу ју ћи чиње ни ци да у Пећинцима послују моћ не свет ске и дома ће ком па ни је, 
које су се успе шно при ла го ди ле раду у усло ви ма пан де ми је, у чему су има ле подр
шку локал не само у пра ве, у нашој општи ни је број неза по сле них лица нај ни жи у окру
же њу, каже директор ЈКП „Путеви“ општине Пећинци Мирослав Петровић
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Супру ге аме рич ког и канад ског 
амба са до ра посе ти ле Инђи ју

Супру га аме рич ког амба са до ра у 
Срби ји Ен Год фри, супру га 
канад ског амба са до ра Вале ри 

Нор ман и Вио ле та Јова но вић, извр
шна дирек тор ка Наци о нал не али јан
се за локал ни еко ном ски раз вој 
(НАЛЕД), у петак, 9. апри ла, посе ти ле 
су општи ну Инђи ја. Висо ка деле га ци
ја зајед но са пред сед ни ком Општи не 
Инђи ја Вла ди ми ром Гаком и дирек то
ром Тури стич ке орга ни за ци је општи
не Инђи ја Миланом Богојевићем, 
посе ти ла је, нај пре, Сред њу шко лу 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“, где су их 
доче ка ле пред став ни це Удру же ња 
жена „Горо цвет“ из Инђи је и дирек
тор ка ове шко ле Ели ја на Ман дић. 
Том при ли ком пре зен то ва ни су им 
радо ви Удру же ња „Горо цвет“ и келт
ска оде ћа коју уче ни це са сме ра мод
ни кро јач изра ђу ју за потре бе буду ћег 
Келт ског насе ља у том срем ском гра
ду. Након посе те Сред њој шко ли „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“, деле га ци ја је 
оби шла спорт скорекре а тив ну зону 
„Леје“, спо ме ник посве ћен Милун ки 
Савић, као и радо ве на Келт ском 

насе љу. 
Како је иста кла супру га амба са до ра 

САД Ен Год фри, први сусрет са Удру
же њем „Горо цвет“ и њихо вим радо ви
ма има ла је када су чла ни це анга жо
ва не на изра ди руч но рађе них стол
ња ка за потре бе рези ден ци је аме рич
ког амба са до ра у Срби ји.

– Били су нам нео п ход ни стол ња ци 
који ће се укло пи ти у оста так амби јен
та рези ден ци је у којој живи мо. Нисам 
има ла недо у ми це, одмах сам назва ла 
Вио ле ту из НАЛЕДа са жељом да 
радо ви жена из Удру же ња „Горо цвет“ 
буду део тог амби јен та – иста кла је 
Год фри на кра ју посе те општи ни 
Инђи ја и дода ла да је то само прва у 
низу посе та срем ској општи ни.

Вио ле та Јова но вић, извр шна дирек
то р ка НАЛЕДа, под се ти ла је да је 
Удру же ње „Горо цвет“ из Инђи је дуги 
низ годи на део наци о нал не Етно мре
же. Чла ни це овог удру же ња изра ђу ју 
радо ве у тако зва ном зла то ве зу који 
доби ја ју на поклон пред став ни ци свих 
зва нич них деле га ци ја које уго сте 
пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић 

и пре ми јер ка Ана Брна бић.
– Морам напо ме ну ти да је вео ма 

важно за сва ко удру же ње да има 
вели ку подр шку локал не само у пра ве. 
Општи на Инђи ја је одли чан при мер 
како тре ба да се одно си мо пре ма 
удру же њи ма која чува ју и про мо ви шу 
тра ди ци ју нашег под не бља – иста кла 
је Јова но вић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак иста као је да је вео ма 
важно што су супру ге аме рич ког и 
канад ског амба са до ра има ле при ли ку 
да се упо зна ју са Инђи јом и на неки 
дру ги начин, то јест, да није цен трал
на тема била при вре да.

– При ча ли смо о циље ви ма и пла
но ви ма за наред ни пери од и надам се 
даљој успе шној сарад њи. При ка за ли 
смо један мали део наше општи не. 
Супру ге амба са до ра има ле су при ли
ку да виде шта раде наше уче ни це у 
Сред њој шко ли „Др Ђор ђе Нато ше
вић“, као и радо ве чла ни ца Удру же ња 
„Горо цвет“ на које смо ми, као локал
на само у пра ва, вео ма поно сни – 
рекао је Гак. М. Ђ.

Посе та супру га аме рич ког и канад ског амба са до ра Инђи ји

Изград ња пар кин га у Бешки
На послед њем састан ку Систе ма 48 у Инђи ји пред

став ни ци Јав ног пред у зе ћа „Инђи ја пут“ изве сти ли су 
пред став ни ке Општи не Инђи ја о акту ел ним радо ви ма и 
актив но сти ма. 

Како је иста као Мар ко Гашић, дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“, у току је изград ња пар кингместа у цен тру Бешке 
пре ко пу та Основ не шко ле „Бра ћа Гру ло вић“. Мешта ни ће 
у овом делу села доби ти 12 уре ђе них пар кингместа. 

Вред ност радо ва изно си око 500 хиља да дина ра, а рок 
за завр ше так је 20. април.

– Зна чај изград ње пар кин га огле да се у све интен зив
ни јем про то ку сао бра ћа ја кроз Бешку и дина мич ним еко
ном ским актив но сти ма – иста као је Гашић и додао да је 
изград ња пар кингместа у том делу Бешке била нео п ход
на. 

М. Ђ.



22 14. APRIL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

РЕКРЕ А ТИВ НА ВОЖЊА БИЦИ КЛИ МА УЛИ ЦА МА БЕО ЧИ НА

У здра вом телу здрав дух
Пово дом обе ле жа ва ња 

пола века посто ја ња 
Центра за кул тур у, 

спорт  и туризам „Бео чин“, 
10. апри ла је одр жа на 
рекре а тив на бици кли стич
ка вожња, и то је јед на у 
низу актив но сти који ма се 
обе ле жа ва вели ки јуби леј 
ове уста но ве. Вели ки број 
Бео чи на ца, али и гости ју из 
Руме, Сом бо ра, Шида и 
Новог Сада, ода звао се 
овој акци ји и про во за ли се 
ули ца ма Бео чи на од ста ди
о на ФК „Цемент“ па све до 
Спорт ског цен тра. Вожња је 
орга ни зо ва на уз пошто ва
ње свих епи де ми о ло шких 
мера, а свим уче сни ци ма 
су на циљу поде ље ње маји
це и меда ље. Овај дога ђај 
је био и хума ни тар ног 
карак те ра, јер се при ку
пљао новац за лече ње 
девој чи це Нико ли не Ради
чић, која болу је од цере
брал не пара ли зе, а за 
лече ње у Руси ји је потреб
но 12.000 евра. 

Како је рекла пред сед ни
ца Општи не Бео чин Мир ја
на Мале ше вић Мил кић, 
ова квим и слич ним акци ја
ма се поди же свест о еко
ло ги ји, која све више поста
је зна ча јан сег мент наших 
живо та.

– Ово је само јед на од 
пла ни ра них акци ја које 

ћемо реа ли зо ва ти пово дом 
педе сет годи на посто ја ња 
Кул тур ног цен тра. При ку
пља се новац за лече ње 
девој чи це Нико ли не Ради
чић, а слич но смо учи ни ли 
и за малу Лану. Наста ви ће
мо то ради мо за сву децу 
којој помоћ буде потреб на. 
Захва љу јем се свим уче

сни ци ма у орга ни за ци ји, 
сви ма који су уче ство ва ли у 
вожњи и дирек то ри ци Кул
тур ног цен тра Ива ни Бран
ков. Април и мај ће бити у 
зна ку здра вља, зашти те 
живот не сре ди не и уре ђе
ња зеле них повр ши на, изја
ви ла је Мир ја на Мале ше
вић Мил кић.

Дирек то ри ца Центра за 
кул тур у, спорт  и туризам 
„Бео чин“ Ивана Бран ков 
иста кла је да се орга ни зо
ва њем рекре а тив не вожње 
жели под ста ћи што чешће 
кори шће ње бици кла као 
пре во зног сред ства.

– Бицикл је пре во зно 
сред ство које је нај е ко но
мич ни је и нај здра ви је. 
Жеља нам је била да што 
више људи иза ђе на ули це 
и да зајед но сла ви мо спорт, 
здра вље, шет њу и вожњу, 
што смо и пости гли. Има мо 
вели ки одзив, али све смо 
орга ни зо ва ли уз стро го 
пошто ва ње про ти ве пи де
миј ских мера. На стар ту, 

Мир ја на Мале ше вић Мил кић Ива на Бран ков

Одр жа на рекре а тив на бици кли стич ка вожња 
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поред бро ја сви доби ја ју 
маске, које се мора ју носи
ти до циља. Дошли су нам 
гости из Новог Сада, Шида, 
Руме и Сом бо ра из бици
кли стич ких клу бо ва. Жеља 
нам је да се што више људи 
укљу чи и код нас су сви 
побед ни ци. Има мо вели ку 
подр шку локал не само у
пра ве и пред сед ни це 
Општи не Мир ја не Мале ше
вић Мил кић, као и клу ба 
мото ци кли ста Бео чи на и 
вели ког бро ја поје ди на ца. У 
пла ну је одр жа ва ње кро са 
ули ца ма Бео чи на и ту оче
ку је мо дола зак Ива не Шпа
но вић. Пла ни ра мо кон цер
те, позо ри шне пред ста ве, 
све ће се одр жа ти на отво
ре ном. Жели мо да покре не
мо Бео чин и да се бави мо 
не само спор том, већ кул ту
ром и тури змом, рекла је 
Ива на Бран ков.

Подр шку у орга ни за ци ји 
је дао и Бици кли стич ки 
клуб „Елит“ из Новог Сада. 

– У све ту је бици кли зам у 
екс пан зи ји још одав но, а 
код нас сада доби ја на зна
ча ју. Помо гли смо у орга ни
за ци ји овог дога ђа ја, јер 
има мо више иску ства. 
Посеб но ми је дра го што 
уче ству је вели ки број деце, 
рекао је спорт ски дирек тор 
Бици кли стич ког клу ба 
„Елит“ Тибор Тар јан.

Поро ди ца Гон чин из Бео
чи на је уче ство ва ла у 
рекре а тив ној вожњи. Како 
је рекла Љиља на Гон чин, 
ова кве дога ђа је је потреб но 
одр жа ва ти у Бео чи ну.

– Син и ја нај ви ше кори
сти мо бицикл као пре во зно 
сред ство. Уче ству је мо у 
вожњи, јер је рет кост да се 
у Бео чи ну деша ва нешто 
ова квог типа, зато што је 
хума ни тар ног карак те ра и 
зато што је одлич но вози ти 
бицикл и дру жи ти се, рекла 
је Љиља на Гон чин.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Тибор Тар јан

Поро ди ца Гон чин у рекре а тив ној вожњи бици кли ма

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР БЕО ЧИН

Заме ње не клу пе
На пла тоу испред Спорт

ског цен тра у Бео чи ну 9. 
апри ла су заме ње не клу пе. 
Како је рекла дирек то ри ца 
Кул тур ног и спорт ског цен
тра Ива на Бран ков, у пла ну 
је да се улеп ша око ли на оба 
објек та.

– Заме ње но је десе так 
клу па. Заса ди ће мо и цве ће 
испред Спорт ског цен тра. 

Пла то успред Кул тур ног 
цен тра ћемо уре ди ти, заме
ни ће мо беха тон пло че, у 
пла ну је да се напра ви нови 
трг испред објек та. То је нај
фре квен ти ји део Бео чи на 
и заи ста нам је циљ да он 
лепо изгле да, рекла је Ива
на Бран ков.

З. П.
фото: Б. Т.

Поде ла сад ни ца 
белог јасе на

У окви ру про јек та „Поса ди 
свој хлад“ невла ди не орга
ни за ци је „Зеле ни раз вој ни 
цен тар“ испред Кул тур ног 
цен тра поде ље не су сад ни
це белог јасе на. Том при ли
ком, пред сед ни ца Општи не 
Бео чин свим заин те ре со ва
ним гра ђа ни ма је поде ли ла 
сад ни це, док су рад ни ци 
ЈКП „Бео чин“ су помо глу у 
орга ни за ци ји и спро во ђе њу 
ове акци је. 

– Гра ђа ни ма смо куп
но поде ли ли 100 сад ни
ца белог јасе на, док смо 
100 сад ни ца наме ни ли за 
озе ле ња ва ње пута пре
ма Кара шу. Мно го гра ђа на 
се ода зва ло и вео ма смо 
задо вољ ни. Ова квим акци
ја ма ћемо се увек ода зва
ти, изја ви ла је пред сед ни ца 
Општи не Мир ја на Мале ше
вић Мил кић.

З. Попо вић

Мир ја на Мале ше вић Мил кић гра ђа ни ма
поде ли ла сад ни це белог јасе на
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ГАЈЕЊЕ ДУВАНА

Расад дува на боље напре ду је 
уз гре ја ње пла сте ни ка
Про из во ђа чи дува на ће 

ове годи не, због хлад
ног про ле ћа, уме сто 

око 20. апри ла, први расад 
изне ти на њиве кра јем месе
ца. Про мен љи во вре ме сва
ка ко ути че и на сам раз вој 
биља ка, а расад дува на 
боље напре ду је уз гре ја ње 
пла сте ни ка. До пре са ђи ва ња 
на отво ре ном, важно је да 
расад оста не здрав и да оја
ча. 

У Голу бин цима, које је 
позна то упра во по про из вод
њи ове пољо при вред не кул
ту ре, дуван џи је ових дана 
сва ко днев но оби ла зе сво је 
пла сте ни ке и пре ма тре нут
ном ста њу, раса ђи ва ње ће 
поче ти за неких 15 дана. 

Небој ша Тубић, један од 
про из во ђа ча дува на из Голу
би на ца, ове годи не се одлу
чио за фран цу ски асор ти ман 
семе на „Вир џи ни ја“ и први 
расад је посе јао 20. фебру а
ра. Каже да неста бил но вре
ме са хлад ним пери о ди ма не 
пред ста вља вели ки про блем, 
јер су мла де биљ ке у затво
ре ном про сто ру и при мет но 
боље напре ду ју уз гре ја ње.

– У један пла сте ник уве ли 
смо гре ја ње раса да дува на и 
овај посту пак је довео до 
зашти те од про мр за ва ња, 
тако да се ми као про из во ђа
чи нисмо боја ли ових ниских 

тем пе ра ту ра. Снег који је пао 
добро нам је дошао, јер је 
зашти тио пла сте ник од хлад
но ће. У оним пла сте ни ци ма у 
које нисмо уве ли гре ја ње, 
сад ни це су лоше ница ле и 
спо ри је расле. Уко ли ко се 
пла ни ра рани је изно ше ње 
дува на и са бољом раса дом, 
онда је моја пре по ру ка да се 
у сва ки пла сте ник уве де гре
ја ње – рекао је Небој ша 
Тубић.

Сва ко днев но кон тро ли ше 

тем пе ра ту ру и про ве тра ва 
пла сте ни ке. Код неге раса да 
дува на бит но је одр жа ва ње 
њего ве вели чи не, као и 
редов на при хра на.

– На сва ких неко ли ко дана 
дуван се под ши ша ва и кон
тро ли ше, кроз систем навод
ња ва ња ми га при хра њу је мо 
и тиме обављамо зашти ту 
самог раста, док на сва ких 14 
дана прска мо биљ ку одо зго, 
како бисмо је зашти ти ли и 
како би на њиву иза шла здра

ва – каже Тубић.
По про це ни овог иску сног 

дуван џи је, прво раса ђи ва ње 
на њиви ће поче ти тек од 25. 
апри ла. У три пла сте ни ка 
има раса де за 31 хек тар, што 
је сма ње ње повр ши на, али 
не и коли чи не дува на, у дого
во ру са фир мом из Сен те. 
Циљ отку пљи ва ча и про из во
ђа ча је да се дуван што пре 
ски не са њива како би задр
жао ква ли тет.  

Зден ка Кожик

Небој ша Тубић

Пред став ни ци „МТУ Аеро Енги нес“ 
ком па ни је, Мини стар ства про све те и 
Вазду хо плов не ака де ми је посе ти ли су 
Ста ру Пазо ву и са руко вод ством Општи
не и Тех нич ке шко ле раз го ва ра ли о 
почет ку рекон струк ци је јед ног дела ради
о ни це ове обра зов не уста но ве, где ће се 
по дуал ном систе му шко ло ва ти два нова 
обра зов на про фи ла за потре бе ове ком
па ни је. У пита њу је бра вар зава ри вач и 
опе ра тер машин ске обра де. У рекон
струк ци ју ради о ни це уло жи ће мили он и 
по евра.

– Овде смо да раз ви ја мо овај реги он и 
ово место и уло жи ли смо мили он и по 
евра у струч ну шко лу. У окви ру тога је 
рено ви ра ње и опре ма ње, што неће слу
жи ти само нашој ком па ни ји већ и оста
лим ком па ни ја ма, које су нам потреб не 
за посло ва ње – рекао је, изме ђу оста лог, 
Рај нер Бекер, дирек тор ком па ни је „МТУ 

Аеро Енги нес“ у Срби ји.
Ком па ни ја „МТУ Аеро Енги нес“ је у 

Срби ји запо че ла про је кат пре две годи
не. Кори сти напред ну тех но ло ги ју за коју 
је потре бан стру чан кадар, те се зато 
ула же у обра зо ва ње и обу ку, са циљем 
да уче ни ци доби ју функ ци о нал но обра
зо ва ње и да могу одмах да се запо сле.

– Наши уче ни ци ће има ти при ли ку да 
уче на нај са вре ме ни јој опре ми. Оног 
тре нут ка када завр ше сво је фор мал но 
обра зо ва ње по дуал ном моде лу реа ли
за ци је наста ве, биће спрем ни да одмах 
уђу у про из вод ни про цес јед не ова ко 
углед не ком па ни је. У овом школ ском 
цен тру у Ста рој Пазо ви који опре ма ком
па ни ја „МТУ Аеро Енги нес“ има ће мо 
могућ ност да врши мо раз ли чи те видо ве 
обу ка, а сви заин те ре со ва ни у општи ни 
Ста ра Пазо ва, могу у наред ном пери о ду 
да при су ству ју обу ка ма – рекла је Габри

је ла Гру јић, помоћ ник мини стра про све
те.

Локал на само у пра ва је тако ђе пру жи
ла подр шку овом вели ком инве сти то ру и 
изра ди ла про је кат рекон струк ци је јед ног 
дела посто је ће ради о ни це Тех нич ке шко
ле у Ста рој Пазо ви. 

Пово дом овог, за Пазо ву и реги он вео
ма зна чај ног про јек та, Ђор ђе Ради но
вић, пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
нагла сио је да је ком па ни ја „МТУ Аеро 
Енги нес“ одли чан при мер ком па ни је која 
директ но кому ни ци ра са локал ном зајед
ни цом и насту па са вели ким про фе си о
на ли змом, стра те шки раз ми шља ју ћи за 
годи не које дола зе. 

Дола ском ком па ни је „МТУ Аеро Енги
нес“ отва ра ју се вра та и свим дру гим 
парт нер ским ком па ни ја ма, што ће допри
не ти још већем раз во ју при вре де у ста
ро па зо вач кој општи ни.  З. К.

Уско ро рекон стру кција
ради о ни це Тех нич ке шко ле 
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САВЕ Т ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА

Поде ла аутоседи шта за 
децу рође ну у 2020. годи ни

Општи на Ста ра Пазо ва у окви ру 
актив но сти Саве та за без бед
ност сао бра ћа ја реа ли зо ва ла је 

поде лу 230 аутоседи шта роди те љи ма 
деце рође не у пери о ду од 1. јану а ра 
до 31. децем бра 2020. годи не. Уру чи
ва ње аутоседи шта за пре воз деце од 
девет до 36 килограма због епи де ми о
ло шке ситу а ци је орга ни зо ва но је по 
мести ма ста ро па зо вач ке општи не 
поје ди нач но.

Две мла де мај ке Мари на Мила но вић 
из Нове Пазо ве и Мир ја на Дуго ши ја 
Илић из Нових Бано ва ца су рекле да 
је овај вид помо ћи заи ста добро до шао 
сви ма, пре све га, јер је опре ма за бебе 
вео ма ску па и да је ово јако леп гест 
Општи не. Иако је био рас пи сан јав ни 
позив за доде лу бес плат них ауто
седи шта, локал на само у пра ва није 
обез бе ди ла седи шта само за децу чији 
су роди те љи уче ство ва ли на кон кур су, 
већ за све прво ро ђе не бебе у про те
клој годи ни.

– Ово је добра иде ја да сва ново ро
ђе на деца у 2020. годи ни доби ју седи
шта за ауто мо бил, пре све га, због 
без бед но сти, али и као помоћ роди те
љи ма. То су седи шта која дуго тра ју, а 
пред ви ђе на су за децу од десет до 
два на ест годи на. Ради мо на томе да 
пове ћа мо број ових седи шта и про ши

ри ће мо ову акци ју и на дру го дете, 
како би се наша деца што без бед ни је 
вози ла. Заи ста сам поно сан на ову 
акци ју и она ме чини вео ма срећ ним и 
задо во љим – изја вио је пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић. 

Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја 
Репу бли ке Срби је у циљу сма ње ња 
стра да ња деце у сао бра ћа ју и поди за
ња све сти роди те ља о зна ча ју кори
шће ња деч јих аутоседи шта спро во ди 
број не пре вен тив не актив но сти и 
оства ру је добру сарад њу са локал ним 
Саве том.

Томи слав Петро вић из Аген ци је за 
без бед ност сао бра ћа ја РС, изја вио је 
при ли ком поде ле ових седи шта, да ће 
Аген ци ја у наред ном пери о ду у сарад
њи са Општи ном Ста ра Пазо ва ради ти 
на раз во ју ових про је ка та, како би се 
допри не ло што бољем успо ста вља њу 
систе ма без бед но сти сао бра ћа ја 
локал не само у пра ве, али и успо ста
вља њу систе ма без бед но сти у сао бра
ћа ју РС.

Руко вод ство Општи не наја ви ло је 
наста вак акци је, те ће у циљу допри
но са без бед но сти нај мла ђих пут ни ка у 
сао бра ћа ју и подр шке брач ним паро
ви ма у одга ја њу деце, аутоседи шта за 
децу бити доде љи ва на и током наред
ног пери о да. Дани је ла Гор чић

Поде ла седи шта

Ради мо на томе да 
пове ћа мо број ових 

седи шта и про ши ри ће
мо ову акци ју и на 

дру го дете, како би се 
наша деца што без бед

ни је вози ла. Заи ста 
сам поно сан на ову 

акци ју и она ме чини 
вео ма срећ ним и задо

во љим, изја вио је 
пред сед ник Општи не 

Ђор ђе Ради но вић
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ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ

У новој школ ској годи ни 60 прва ка

Почео је упис прва ка у основ не 
шко ле за школ ску 2021/22. годи
ну и тра је до кра ја маја. У ОШ 

„Доси теј Обра до вић“ у Ири гу пла ни ра
ју упис 60 прва ка. У матич ној шко ли у 
Ири гу упи су је се 34 уче ни ка, што је за 
само чети ри прва ка више него прет
ход не школ ске годи не, али то омо гу
ћа ва фор ми ра ње два оде ље ња првог 
раз ре да. У Кру ше до лу прет ход не годи
не није било нијед ног прва ка, па ово
го ди шњи упис четво ро уче ни ка пред
ста вља пози ти ван помак. У под руч ном 
оде ље њу у Шатрин ци ма, које је гене
ра циј ски увек има ло нај ви ше прва ка, 
упи са ће се, тако ђе, чети ри нова основ
ца, што је пове ћа ње у одно су на лане.

– Нај ве ћу екс пан зи ју има мо у под
руч ном оде ље њу у Нера ди ну, где смо 
годи на ма уна зад беле жи ли пад ново у
пи са них уче ни ка, а то је поче ло да се 

мења од про шле годи не. Са задо вољ
ством могу рећи да пети раз ред упи
су је шест уче ни ка, а у први се упи су је 
њих деве то ро. Нада мо се да ће се овај 
пози ти ван тренд наста ви ти и наред них 
годи на, јер места су жива док у шко ла
ма има ју уче ни ке. Зато сви ма жели мо 
добро до шли цу, као и добру и ква ли
тет ну сарад њу са роди те љи ма. Нада
мо се да ће уче ни ци и њихо ви роди те
љи бити задо вољ ни, јер наша шко ла 
има доста да пону ди када су опре ма 
и кадро ви у пита њу – каже дирек тор
ка ОШ „Доси теј Обра до вић“ Гор да на 
Фодог.

Под се ти мо се и тех нич ких дета ља 
веза них за упис који је почео 1. апри ла и 
тра је до 31. маја. Роди те љи и ове годи
не могу елек трон ским путем да зака жу 
тер мин за упис и тести ра ње дете та у 
први раз ред основ не шко ле, покре та

њем услу ге еЗа ка зи ва ње на Пор та лу 
еУпра ва, која је доступ на од 22. мар та. 
Довољ но је да роди тељ елек трон ски 
зака же тер мин, дове де дете у зака за
ном тер ми ну и да код себе има само 
лич ну кар ту. Сва потреб на доку мен та 
шко ла при ба вља елек трон ским путем 
– извод из матич не књи ге рође них, 
уве ре ње о пре би ва ли шту, уве ре ње 
о поха ђа њу при прем ног пред школ
ског про гра ма и потвр ду о оба вље ном 
лекар ском пре гле ду, одно сно лекар ско 
уве ре ње. Уко ли ко је пре глед оба вљен 
код при ват ног лека ра, потреб но је да 
роди тељ то уве ре ње доне се у шко лу.

Уко ли ко роди те љи има ју нека 
додат на пита ња и недо у ми це у вези 
са зака зи ва њем тер ми на могу те 
инфор ма ци је доби ти путем теле фо на 
022/246–27–12.

С. Џаку ла

Дирек тор ка Гор да на Фодог Основна школа у Нера ди ну

БЕЛЕ ГИ Ш

Ловци у акцији пошумљавања
На атар ском дру му од 

Беле ги ша до Петро ви ће
вог сала ша на дужи ни од 
пет километара биће поса
ђе но 2100 ста ба ла хра ста 
лужња ка. Сад ни це су дона
ци ја „Срби ја шу ма“, а покро
ви тељ акци је је Општи на 
Ста ра Пазо ва са којом беле
ги шки лов ци има ју одлич ну 
сарад њу, као и са пољо при
вред ни ци ма, који су помо гли 
при рав на њу атар ског пута. 
Лов ци су ујед но при пре ми
ли и багре мо ве кол чи ће за 
пот по ру мла ди ца ма, један 
део је поса ђен у прет ход
ном пери о ду, јер је сад ња 
поче ла 1. апри ла, а у субо ту, 
10. апри ла, наста ви ли су са 
радо ви ма пошу мља ва ња.

– Ово што сад ради мо 
остаје за буду ће гене ра ци
је, јер од ових сад ни ца кроз 
неко ли ко годи на биће вели
ка ста бла хра ста лужња ка, 
која ће пред ста вља ти одлич
но ста ни ште за дивљач 
– рекао је Миро слав Ста
ни са вље вић, пред сед ник 
Ловач ког дру штва „Фазан“ 
из Беле ги ша, уз нагла сак да 
лов ци воде рачу на о дивља
чи коју у току зим ских месе
ци и хра не, јер изнад све га 
им је ста ло до њене зашти
те и очу ва ња при ро де.

У Ловач ком дру штву 
„Фазан“ са 80 актив них чла
но ва има ју и осмо ро мла
дих, међу који ма су и чети ри 
девој ке. З. К.
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Нова акци ја чишће ња 
кеја са мачван ске стра
не при о ба ља реке 

Саве, успе шно је реа ли зо ва
на 10. априла. Укла ња ње 
отпа да поче ло је од цен тра 
Мачван ске Митро ви це. Под
се ћа мо, пре ове, на ини ци ја
ти ву гра ђа на, тако ђе је спро
во ђе но уре ђе ње.

– Како иде про ле ће поја ви
ла се потре ба да очи сти мо 
цео кеј. У акци ји уче ству ју 
чла но ви Саве та Месне зајед
ни це и гра ђа ни, не само 
Мачван ске Митро ви це, већ и 
окол них села. Кре ће се од 
кана ла Богаз, пре ко коси не 
наси па и даље. Тако ђе, кроз 
акци је, чишће не су и мини
депо ни је, људи су сла ли 
фото гра фи је пре и након 
чишће ња. Лоци ра не су три 
депо ни је, али за јед ну ћемо 
тра жи ти помоћ над ле жних 
слу жби, јер је озбиљ ни ја, код 
кана ла Богаз, рекао је Милош 
Ковач, пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Мачван ска 
Митро ви ца.

Међу они ма који су се ода
зва ли акци ји био је и члан 
Скуп штин ског одбо ра за 
зашти ту живот не сре ди не 
Томи слав Јан ко вић, који је 
рекао да је потреб но иско ри
сти ти лепо вре ме док Скуп
шти на не засе да, да се реше 
про бле ми у зајед ни ца ма. 

Нагла сио је да се мно го ула
га ло у Мачван ску Митро ви цу, 
међу тим, потреб но је све то 
одр жа ва ти и не дозво ли ти да 
се запу сти.

– Овде када позо ве те људе, 
нема те ника кав про блем, јер 
се сви радо ода зо ву некој од 
акци ја. Два де се так људи се 
при ја ви ло за ову акци ју, а 
дошло је више. Потреб но је 
да се тру ди мо сви зајед но да 
очу ва мо сре ди ну чистом, 
лепом и уре ђе ном, каже Јан
ко вић. А. Плав шић

МАЧВАН СКА СТРА НА ПРИ О БА ЉА РЕКЕ САВЕ

Акција чишћења кеја

Милош Ковач Томи слав Јан ко вић

Покра јин ски секре тар за 
при вре ду и тури зам др 
Ненад Ива ни ше вић и 

покра јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну Дане Баста, посе
ти ли су у сре ду, 7. апри ла, 
Спорт ски цен тар ФСС – Наци
о нал ну кућу фуд ба ла у Ста рој 
Пазо ви. Они су оби шли терен 
и раз го ва ра ли са руко вод
ством Спорт ског цен тра и 
пред став ни ци ма Тури стич ке 
орга ни за ци је о зна ча ју овог 
цен тра за тури зам, али и пла
но ви ма за раз вој ове гра не 
при вре де у сарад њи са спо р
том. Посе та је део актив но сти 
у окви ру сагле да ва ња ситу а
ци је на тере ну, у циљу изра де 
нове стра те ги је за раз вој 
тури зма у АП Вој во ди ни. 

Кућа фуд ба ла у Ста рој 
Пазо ви сигур но је јед на од нај
пре сти жни јих и нај е лит ни јих 

спорт ских ком плек са у овом 
делу Евро пе, па и шире, и 
пред ста вља добар при мер на 
који тре ба да се угле да ју, како 
спорт ски, тако и тури стич ки 
рад ни ци.

– Мислим да су све актив
но сти које ових дана пред у зи
ма мо, упра во с циљем да про
мо ви ше мо тури зам у АП Вој
во ди ни, да бисмо га учи ни ли 
још бољим, још атрак тив ни
јим, да бисмо запо сли ли што 
више људи, али и да бисмо 
при ву кли што већи број тури
ста – рекао је при ли ком посе
те у Ста рој Пазо ви др Ненад 
Ива ни ше вић, покра јин ски 
секре тар за при вре ду и тури
зам, док је Дане Баста, покра
јин ски секре тар за спорт и 
омла ди ну, нагла сио да Срби ја 
као земља фуд ба ла и спо р та 
заслу жу је ова кво место. Ове 

годи не исти че се Стра те ги ја 
раз во ја тури зма у АП Вој во ди
ни и пре доно ше ња нове, 
широм Покра ји не оби ла зе се 
тере ни како би се у раз го во ру 
са они ма који позна ју ситу а ци
ју у сво јим мести ма реал но 
сагле да ле добре стра не, али 

и недо ста ци које тре ба откло
ни ти. План је да се до 2024. 
годи не јасно може виде ти који 
су циље ви испу ње ни, а на 
који ма тре ба ради ти како би 
се Вој во ди на јасно дефи ни са
ла као раз ви је на тури стич ка 
реги ја. З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Кућа фуд ба ла добар при мер
за спо рт и тури зам

Оби ла зак Куће фуд ба ла
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У СРЕМУ СЕ СВЕ ВИШЕ САДИ ЛЕШНИК

Лешник би могао постати 
воће будућности
У реги о ну Сре ма послед њих годи на 

све више је заса да лешни ка. Јабу
ка и бре сква више нису доми нант

не воћ не врсте, а лешник, који може да 
успе ва на земљи шти ма на који ма дру ге 
воћ не врсте не могу, све је зна чај ни ја 
воћ на врста. Пре поди за ња заса да воћа
ри би тре ба ло да кон сул ту ју стру ку, али и 
буду ће отку пљи ва че који су вео ма про
бир љи ви и тра же изу зе тан ква ли тет. Као 
и код оста лих воћ них врста гре ша ка не 
сме бити. Лешник би могао поста ти воће 
будућ но сти има ју ћи у виду чиње ни цу да 
у нашој земљи има отку пљи ва ча који 
нуде помоћ при поди за њу заса да у сми
слу сер ти фи ко ва них сад ни ца као и 
струч них саве та. И код поди за ња заса да 
лешни ка тре ба бити вео ма опре зан јер и 
нај ма ња гре шка може ску по да кошта, а 
гре ша ка има, кажу пољо при вред ни 
струч ња ци.

– У реги о ну Сре ма све је више заса да 
лешни ка, али при ли ком поди за ња заса
да тре ба води ти рачу на, јер сама про из
вод ња није баш јеф ти на, а први род се 
доби ја тек после неко ли ко годи на, па ако 
се гре шке напра ве у самом почет ку, 
може бити про бле ма. Као и за све више
го ди шње заса де, тако је и за леску 
потреб но добро пла ни ра ње, добар избор 
самог места сад ње, при пре ма одго ва ра
ју ће земље, али и да се добро иза бе ре 
сор ти мент. Оно што је уоче но као гре шка 
код посто је ћих заса да које има мо у Сре
му одно си се на сад њу. Сађе на је доми
нант на сор та, али и сор те опра ши ва чи су 
уба ци ва не у те редо ве, где се нала зи 
доми нант на сор та, што је про блем код 
бра ња, јер не могу да се раз дво је и 
наста је про блем код крај њег про из во да 
– каже Сан да Кље шта но вић из Пољо
при вред не струч не слу жбе Рума.

Наша саго вор ни ца исти че да је лешник 
про из ве ден код нас изу зет ног ква ли те та 
и да нема потре бе за купо ви ном оног из 
уво за. Да би се тај ква ли тет и оства рио 
мора се води ти рачу на и о агро тех ни ци, 
посеб но зали ва њу заса да.

– Сам ква ли тет је добар, али је сор те 
тешко одво ји ти, а кон ди тор ске инду стри
је тра же уни фор ман мате ри јал 
код саме при ме не у про из во ду. То 
је нешто о чему про из во ђа чи тре
ба да пове ду рачу на када саде 
раз ли чи те сор те леске, а мора ју 
јер није само о плод на, и мора ју 
нај ма ње три и чети ри сор те да 
има ју у заса ду, да пра ве мини
поља, у редо ви ма – чети ри до 
шест редо ва доми нант не сор те, а 
опра ши вач онда да иде и са јед не 
и са дру ге стра не – тиме се, у току 
бра ња, сма њу је могућ ност да 
дође до меша ња пло до ва раз ли
чи тих сор ти. Као и код оста лих 
воћ них врста, дуго чека мо да има
мо пун род, а кад то доче ка мо, 
бит но је да се напра ве уго во ри са 

коо пе ран ти ма и отку пљи ва чи ма и да се 
са њима дого во ри које су им сор те 
потреб не. У нашој земљи има мо добар 
сад ни мате ри јал, нема потре бе да га 
уво зи мо. Суге ри ше мо зајед но да се отку
пљу ју дома ћи про из во ди јер има мо 
добар ква ли тет лешни ка, који пре ва зи
ла зи ква ли те том ове које уво зи мо. Само 
тре ба про из во ђа чи да се пове жу са коо
пе ран ти ма или са куп ци ма. Код самог 
поди за ња заса да, тре ба испла ни ра ти 
сор ти мент и код посто је ћих заса да за 
сада шњи пла сман куп ци тре ба да узи ма
ју дома ћи про из вод – дода је Кље шта но
вић.

Поред све га ово га тре ба води ти рачу
на и о навод ња ва њу као вео ма важној 
агро тех нич кој мери. 

– Леска јесте скром на воћ на врста, 
може да се узга ја на земљи шти ма на 
који ма дру ге воћ не врсте не могу, али 
ове сор те које су тра же не у кон ди тор ској 
инду стри ји тра же и пуну тех но ло ги ју. То 
зна чи да тре ба да посто је систе ми за 
навод ња ва ње, да је одго ва ра ју ће ђубре
ње и зашти та. У пери о ду од јула до сеп
тем бра и буде неких пада ви на и онда 
мисли мо да је довољ но вла ге у земљи
шту, а нека да и није тако, па је потреб но 
посеб ним апа ра ти ма мери ти вла гу у 

земљи шту, и уко ли ко није одго ва ра ју ћи 
тре ба навод ња ва ти, јер коли чи ну воде 
коју дода је мо у зони коре на она ће се 
вра ти ти у пло до ви ма. Деша ва се да ако 
је сушни пери од у вре ме нали ва ња пло
да, може доћи до ума ње ног ранд ма на 
уко ли ко није навод ња ва ње оба вље но на 
вре ме – твр ди Кље шта но вић.

Лешни ку је потреб на и зашти та. Оба
ве зно је зим ско прска ње бакар ним пре
па ра ти ма, вели ке про бле ме може да 
иза зо ве мра мо ра ста сте ни ца која напа де 
и дру ге воћ не врсте, али и повр ћа. Упра
во због тога, било би добро када би се 
сви воћа ри и повр та ри дого во ри ли да 
исто вре ме но оба ве зашти ту одго ва ра ју
ћим пре па ра ти ма како би ефе кат био 
пот пун.

– Леска је врло скром на што се тиче 
кори шће ња пре па ра та за зашти ту, али је 
оба ве зно да се ура ди трет ман зашти те 
бакром, као код свих воћ них врста, зим
ски трет ман је нај ва жни ји. При ме ти ли 
смо да није толи ко ште тан лешни ков сур
лаш који пре зи мља ва у зони коре на, па 
се обра дом на неки начин може ели ми
ни са ти. Про блем нам је мра мо ра ста сте
ни ца и можда би тре ба ло да сви напра
ви мо обје ди ње ни про грам зашти те, јер 
она чини ште те и на оста лим воћ ним и 

повр тар ским кул ту ра ма. Тако да 
би сви про из во ђа чи са наших 
тере на тре ба ло да се ује ди не и 
прак тич но да се врше трет ма ни 
јед но вре ме но јер про из во ђач 
леске оба ви трет ман инсек ти ци
дом, али она доле ти са неког дру
гог поља. То је јед на врло добра 
воћ на врста и за сва ку пре по ру ку 
је да се шири на нашем тере ну. 
Има заин те ре со ва них коо пе ра на
та који желе да отку пљу ју ова кав 
добар и ква ли те тан про из вод, 
тако да суге ри ше мо да се о про из
вод њи ове воћ не врсте заин те ре
со ва ни оба ве сте код нас у слу жби 
– закљу чу је Кље шта но вић.

З. Марковиновић

Санда Кљештановић
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УСКРШЊИ ПОСТ

Цене рибе исте као лане

Цене рибе у хипер мар ке ти ма и 
рибар ни ца ма су исте као лане. 
Тргов ци кажу да је потра жња у 

поје ди ним рибар ни ца ма у Руми, због 
Ускр шњег поста, послед њих дана 
пове ћа на. Нај ви ше се купу ју шаран и 
пастрм ка, а добро се про да је и пече
на риба. Пону да је изу зет но добра.  
Нај јеф ти ни ја је ску ша која кошта 220 
дина ра, док је нај ску пљи лосос, који 
има цену од 1.900 дина ра. 

У рибар ни ца ма у Руми ових дана 
има мно го посла. Вре ме је Ускр шњег 
поста када мно ги оба ве зно кон зу ми
ра ју рибу, а пону да је изу зет но добра. 
Шаран кошта 440 дина ра, ослић је 
425, пастрм ка све жа је 520, а жив 
тол сто ло бик има цену  од 290 дина
ра, док у шниц ла ма има цену од 520 
дина ра. Цене су при бли жно исте, и 

како кажу про дав ци, нису се мења ле 
већ неко ли ко годи на.

– Про да је се добро, има мо вео ма 
разно вр сну пону ду рибе, за сва ко га 
по нешто. Цене се нису мења ле 
послед њих неко ли ко годи на, тако да 
у ово вре ме нај ви ше про да је мо 
пастрм ку, шара на и осли ћа. До поста 
про да ја рибе није била баш нај бо ља, 
а сада се сва ким даном све више 
про да је, па оче ку јем да ће се и 
наред них дана добро про да ва ти – 
каже Слав ко Кејић, про да вац рибе на 
пија ци у Руми.

Потро шња рибе је увек у вре ме 
поста пове ћа на, па се у рибар ни ца
ма тру де да рибе буде у довољ ним 
коли чи на ма и то раз ли чи тих врста 
јер тргов ци добро зна ју која нај бо ље 
про ла зи на тржи шту.

– И у нашој рибар ни ци кило грам 
шара на кошта 440 дина ра, живи тол
сто ло бик је 320 дина ра и то се нај ви
ше купу је. Има мо и добру пону ду 
мор ске рибе, која се сва ко днев но 
купу је, а тра жи се и пече на риба – 
каже Души ца Пау но вић, про да ва чи
ца рибе у рибар ни ци на Зеле ној пија
ци у Руми.

Слич на ситу а ци ја је и у оста лим 
рибар ни ца ма широм Сре ма. Пону да 
је изу зет но добра, цене при хва тљи
ве, а оно што је вео ма важно јесте и 
могућ ност купо ви не пече не рибе, 
што у дана шње вре ме мно ги ма одго
ва ра. Поред гото ве рибе, мно ги у 
вре ме поста купу ју и кува ну посну 
хра ну које при пре ма ју поје ди не фир
ме и пека ре.

З. Марковиновић

Славко Кејић Душица Пауновић

СТА ЊЕ НА СРЕМ СКИМ ЊИВА МА

Хладно време одложило почетак сетве
Они који су посе ја ли пше ни цу у 

опти мал ном року, јесе нас, има
ли су про бле ма у фебру а ру када 

је био мраз, дошло је до измр за ва ња. 
Међу тим, то је било само тре нут но, па 
се пше ни ца опо ра ви ла. Дру ги про блем 
били су гло да ри. Ко није зашти тио на 
вре ме, имао је доста посла. Оста ле су 
видљи ве оазе на тере ну, где су мише
ви напра ви ли ште ту, која се про це њу је 
и до десет одсто на неким мести ма. 
Пше ни ца из фазе боко ре ња сада пре
ла зи у фазу вла та ња и у овом пери о ду 
се врши зашти та од коро ва и боле сти. 
Али, хлад но вре ме мало је одло жи ло 
те радо ве. Струч ња ци кажу да је добро 
ако су се пољо при вред ни ци суздр жа
ли, јер у пољо при вре ди не може да се 
ради шаблон ски.

– Хлад но вре ме је одло жи ло поче так 
сетве шећер не репе, али посе ја на је. 
Кад ото пли репа ће нићи, а глав ни про
блем биће зашти та и од репи не пипе и 
коро ва. Потреб но је кад репа изник не 
води ти рачу на о при су ству пипе која 
може да напра ви ште ту. Када гово ри мо 

о куку ру зу, сун цо кре ту и соји, може мо 
рећи за сун цо крет да је мало толе рант
ни ји на тем пе ра ту ру земљи шта, тако 
да је сетва сун цо кре та поче ла рани је 
него сетва куку ру за и соје. Мада, има 
оних који су тако ђе иза шли на њиве. 
Саве то ва ли смо да се саче ка лепо 
вре ме за све, јер земљи ште се спо ри је 
загре ва од вазду ха. Када тем пе ра ту ра 

вазду ха буде већа од 20 сте пе ни, реци
мо, и земља се посте пе но загре ва. Ако 
би се сеја ло док је земљи ште хлад но, 
такво семе ће спо ри је кли ја ти, а може 
доћи и до про па да ња семе на или 
ређег скло па. После тога дола зи, 
нарав но, зашти та. Наш савет је да се 
одмах при ме не земљи шни хер би ци ди, 
после сетве, а пре ница ња, јер они 
одре а гу ју у тој почет ној фази раз во ја 
куку ру за и соје, али, зави си од коро ва, 
која врста зашти те се при ме њу је, каже 
др Вла ди мир Марић, само стал ни 
струч ни сарад ник за ратар ство и саве
то да вац у Пољо при вред ној струч ној 
слу жби у Срем ској Митро ви ци.

Под се ћа ња ради, 2017. годи не од 
два де се тог мар та је било лепо вре ме, 
масов но су про из во ђа чи иза шли на 
њиве и посе ја ли куку руз и соју, то је 
лепо изни кло, а поло ви ном апри ла пао 
је снег. Онда је дошло до про бле ма са 
измр за ва њем, а мла де биљ ке су дожи
ве ле стрес. Након тога усле ди ла је и 
суша. Све то је дове ло до сма ње них 
при но са.  А. Плав шић

Вла ди мир Марић
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БОЈА НА СПА ЈИЋ ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „КАТА РИ НА ЛЕН ГОЛД МАРИН КО ВИЋ“

Наставак успешне 
породичне традиције
Румљан ка Боја на Спа

јић, адво кат ска при
прав ни ца и сту дент ки

ња док тор ских сту ди ја на 
Прав ном факул те ту у Новом 
Саду, наста вља успе шно 
поро дич ну тра ди ци ју, с 
обзи ром на то да су јој роди
те љи, али и брат, адво ка ти 
и суди је. У том свом циљу 
она пости же изу зет не резул
та те, па је тако основ не сту
ди је пра ва завр ши ла као 
сту дент гене ра ци је, на 
мастер сту ди ја ма је била 
део тима свог факул те та 
који је уче ство вао на међу
на род ном так ми че њу у 
обла сти инве сти ци о не 
арби тра же. Осво ји ли су тре
ће место, што је вели ки 
успех, како за те мла де 
људе, тако и за ново сад ски 
Прав ни факул тет.

Сада, на дру гој годи ни 
док тор ских сту ди ја, Боја на 
беле жи још један вре дан 
пода так у сво јој запо че тој 
прав ној кари је ри: она је 
добит ни ца награ де „Ката ри
на Лен голд Марин ко вић“ 
коју доде љу је ГласникАдво
катске коморе Војводине. 
Боја нин рад је Уре ђи вач ки 
одбор Гласника оце нио као 
нај бо љи, као рад који је нај
ви ше допри нео дија ло гу 
изме ђу прав не тео ри је и 
прак се. То је награ да по кон
кур су за писа ну прав ну реч, 
на којем су могли да уче
ству ју и људи из стру ке, али 
и нау ке. Рад ове мла де 
успе шне Румљан ке има за 
тему наслов „Накна да имо
вин ске ште те у нашем пра ву 
инду стриј ске сво ји не“.

– Рад пред ста вља јед ну 
све о бу хват ну ана ли зу раз
во ја нашег дома ћег пра ва и 
суд ске прак се која је тај раз
вој пра ти ла у пери о ду од 
1995. годи не до 2020. годи
не, када сам га и писа ла. 
Област инду стриј ске сво ји
не је код нас мање попу лар
на међу прав ни ци ма и широј 
јав но сти мање позна та, али 
је тема која је данас акту ел
на више него ика да, због 
гло бал ног раз во ја тржи шта, 
раз во ја интер не та и тих 
неких могу ћих повре да, на 
при мер, може да дође до 
повре де жига, туђег лога, 

патен та... и то се врло често 
деша ва и на интер не ту. Мој 
рад се бави накна дом ште те 
на коју ти титу ла ри има ју 
пра ва, ако им је жиг, патент 
или нешто слич но повре ђе
но, могу да тра же да зашти
те свој имо вин ски инте рес, 
ако су угро же ни тим повре
да ма – поја шња ва Боја на 
Спа јић.

Она дода је да је, пишу ћи 
рад, уочи ла да су се наши 
зако но дав ци у тих 25 годи на 
води ли више неким стра ним 
реше њи ма која су импле
мен ти ра ли у наше зако но
дав ство, што није увек било 
баш нај бо ље реше ње, јер је 
дру га чи ја прав на тра ди ци ја 
и дру га чи је окру же ње. 

– У жељи да буде што 
боља зашти та, врло често је 
било да зашти та није 
довољ на зато што су судо ви 
то тума чи ли на раз ли чи те 
начи не. Наи ме, неке суди је 
које се данас баве тим 
реша ва њем, у вре ме сво јих 
сту ди ја нису ни има ли такав 
један пред мет, него су се у 
ходу уса вр ша ва ли. Зато 
врло често посто ји рас ко рак 

изме ђу оно га што је била 
тежња зако но дав ца и оно га 
како су судо ви то при ме њи
ва ли и тума чи ли – исти че 
Боја на, али и ука зу је да, 
гене рал но гле да но, код нас 
је таквих спо ро ва било вео
ма мало.

У мину лих четврт века 
про ме ње на су чети ри зако
на у овој обла сти, али по 
сва ком од њих нема неке 
бога те суд ске прак се. Тре ба 
рећи да је Гласник Адво
катске коморе Војводине 
науч ни часо пис за тео ри ју и 
прак су и да ће овај награ ђен 
Боја нин рад у њему бити и 
обја вљен. Боја на каже да се 
ипак труд и рад цене, ма 
како се мисли ло. Боја на 
Спа јић је већ окре ну та 
даљим пла но ви ма и актив
но сти ма, с обзи ром на то да 
је на дру гој годи ни док тор
ских сту ди ја, сада је вре ме 
да се одлу чи и за тему сво је 
док тор ске дисер та ци је, а 
план јој је да их завр ши у 
што кра ћем року. Исто вре
ме но, она је и адво кат ски 
при прав ник у кан це ла ри ји 
сво га оца, рум ског адво ка та 

Срби сла ва Спа ји ћа.
– Нама то при прав ни штво 

тре ба да бисмо пола га ли 
пра во суд ни испит који нам 
је кру на прав нич ке кари је ре 
и који нам отва ра вра та да 
се бави мо било којом делат
но шћу, нај ви ше у обла сти 
пра во су ђа. Мене нека ко нај
ви ше инте ре су је то пра во 
инду стриј ске сво ји не које, 
шире гле да но, спа да у неку 
инте лек ту ал ну сво ји ну. Из 
те обла сти сам писа ла и 
мастер рад, као и овај 
награ ђен чла нак, мислим да 
ће из те обла сти бити и моја 
док тор ска дисер та ци ја – 
каже Боја на.

Боја на саве ту је и сво је 
мла ђе коле ге, вре ме на се 
може има ти за све – и за 
уче ње, али и дру же ње, 
само тре ба некад про це ни
ти шта је важни је, шта 
може те избе ћи, а шта 
мораш ура ди ти, ако је пита
ње вре ме на. 

– Вре ме на има и тре ба га 
иско ри сти ти на нај бо љи 
начин. Тре ба иско ри сти ти и 
при ли ке које наш Прав ни 
факул тет нуди, на при мер 
поха ђа ња прак се у основ
ним, вишим или апе ла ци о
ним судо ви ма, у тужи ла
штви ма, код заштит ни ка 
гра ђа на... чисто да сту ден ти 
виде како то у прак си изгле
да и шта је то што их сутра 
оче ку је. Било је и симу ла ци
ја суђе ња, посто је прав не 
кли ни ке, дакле сту ден ти не 
би тре ба ло стрикт но да се 
држе само пре да ва ња и 
вежби, што је неки мини мум 
да се завр ши факул тет, него 
да виде и неке дру ге могућ
но сти које факул тет пру жа 
– исти че Боја на Спа јић.

Ево и неко ли ко пода та ка о 
Ката ри ни Лен голд Марин ко
вић, чије име награ да носи. 
Она је била прва жена која 
је била као адво кат упи са на 
у име ник Адво кат ске комо ре 
Вој во ди не још 1933. годи не, 
када жене нису има ле ни 
пра во гла са. Зато је била и 
акти ван борац за жен ска 
пра ва. Иако вео ма зна чај на 
у прав нич ким кру го ви ма, 
широј јав но сти је мање 
позна та. 

С. Џаку ла

Боја на Спа јић са награ дом
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КОН КУРС  ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ О СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

Сли ке о Митро ви ци
у бојан ци за пред школ це
Град Срем ска Митро ви ца 

у сарад њи са Еду ка тив
ним цен тром „Кар даш 

арт“, рас пи су је кон курс на 
тему „Илу стра ци је о Срем ској 
Митро ви ци“. Сви заин те ре со
ва ни гра ђа ни би тре ба ло да 
речи ма и ски цом, украт ко и 
јасно, осми сле илу стра ци ју, 
која би на инте ре сан тан и 
несва ки да шњи начин опи са
ла град. 

– Срем ска Митро ви ца се 
може сагле да ти кроз про
шлост и сада шњост, ули це, 
пар ко ве, људе, мани фе ста ци
је, оми ље на места...Сви заин
те ре со ва ни би тре ба ло да 
пред ста ве сво ју иде ју, а Еду
ка тив ни цен тар „Кар даш арт“ 
ће је реа ли зо ва ти у виду илу
стра ци је, која ће се увр сти ти 
у бојан ку наме ње ну деци 
пред школ ског узра ста. Кон
курс тра је до 31. маја и сви 
сугра ђа ни могу да уче ству ју у 
њему, без обзи ра на узраст. 
Број пред ло га који јед на осо
ба може да поша ље је нео
гра ни чен. Апе лу је мо на гра
ђа не да буду што кре а тив ни

ји, да осми сле нешто што ће 
заи ста издво ји ти одре ђе ни 
мотив и карак тер Срем ске 
Митро ви це и да при ла го де то 

деци пред школ ског узра ста. 
Глав ни циљ је да мла ђи упо
зна ју град на један леп начин 
и да раз ви ју љубав пре ма 

гра ду и живо ту уоп ште, рекао 
је Милан Кар даш осни вач 
Еду ка тив ног цен тра „Кар даш 
арт“. 

Сви заин те ре со ва ни гра ђа
ни сво је иде је могу поста вља
ти искљу чи во на Феј сбук 
стра ни ци Еду ка тив ног цен тра 
„Кар даш арт“: https://www.
face bo ok.com/milan.kar das.art / 
и то као комен тар на зва нич ну 
обја ву кон кур са, истак ну ту на 
самом почет ку стра ни це. Иде
ју украт ко и јасно обја сни ти 
речи ма, а ски ца може бити 
дода так опи су. Првих пет нај
о ри ги нал ни јих пред ло га ће 
бити увр ште не у бојан ку за 
пред школ це, а одлу ку о избо
ру иде ја доно си Еду ка тив ни 
цен тар „Кар даш арт“. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Милан Кар даш 

„Обно ви мо Маглич“ је назив 
изло жбе у Зави чај ном музе ју 
Рума, коју су при ре ди ли ауто
ри Петар Нешић и Бог дан Пан
тић. Ауто ри су има ли за циљ 
да изло жбом про мо ви шу ову 
срп ску сред њо ве ков ну твр ђа ву 
која дати ра још из 13. века, а 
њом су и зва нич но покре ну ли 
ини ци ја ти ву да се твр ђа ва, јед
на од нај леп ших исто риј ских 
зна ме ни то сти у око ли ни Кра
ље ва, обно ви.

Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја 
Рума, исти че да ова изло жба 
није слу чај но у Руми, јер се у 
окви ру нашег реги о на који обу
хва та Зави чај ни музеј, нала зи 
слич на твр ђа ва, коју тако ђе 
тре ба обно ви ти, а то је Купи
ник.

– Два исто ри ча ра енту зи ја
ста, један из Деспо тов ца, дру
ги из Бео гра да, Петар Нешић 
и Бог дан Пан тић реши ли су да 
покре ну ини ци ја ти ву за обно
ву сред њо ве ков них утвр ђе
ња. Поче ли су са Магли чем, 
изло жбу су напра ви ли тако 
што су дро ном сни ми ли сада
шње ста ње, а како би Маглич 

тре ба ло да изгле да, када би 
се обно вио, пред ста вље но је 
на јед ној фан та стич ној маке ти 
коју посе ти о ци могу да виде на 
овој изло жби – каже дирек тор
ка Коње вић.

Она дода је да је уоп ште 
сред њи век и сред њо ве ков на 
срп ска исто ри ја послед њих 
деце ни ја мало и зане ма ре
на, нека ко се више бави мо 
нови јом исто ри јом, од Првог 
срп ског устан ка, па нао ва мо. 
Сред њо ве ков на исто ри ја сто
ји нека ко у запећ ку, као неко 
мит ско пре да ње, а не оно што 

се заи ста деша ва ло срп ском 
наро ду. Сред њо ве ков на исто
ри ја у ова квом обли ку, архе о
ло шком, мање се зна него она 
духов на, веза на за сред њо ве
ков не мана сти ре.

– У годи ни иза нас, због 
ова ситу а ци је, оја чао је дома
ћи тури зам, наши људи путу
ју више по Срби ји, па су тако 
њима вео ма атрак тив не биле 
све сред њо ве ков не и нешто 
мало ново ве ков них твр ђа ва 
на Дуна ву, од Петро ва ра ди
на, Kалемегдана, па доле до 
Рама, Голуп ца, Сме де ре ва... 

Мање људи зна да и по самој 
Срби ји има тако ђе зна чај них 
лока ли те та, попут Магли ча – 
исти че Бра ни сла ва Коње вић. 

Ево и неко ли ко пода та ка о 
самој твр ђа ви. Маглич је сред
њо ве ков ни град из 13. века, 
заду жби на је кра ља Сте фа на 
Уро ша Првог, који је био тре
ћи син кра ља Сте фа на Прво
вен ча ног. Маглич и целу доли
ну Ибра у којој се Маглич као 
лока ли тет нала зи, сагра дио 
је у част сво је супру ге Јеле
не Анжуј ске, коју је довео да 
буде срп ска кра љи ца. Маглич 
је у срцу те доли не јор го ва на. 
Нема њи ћи су ту радо сто ло ва
ли, с обзи ром да се зна да нису 
има ли свој пре сто ни град, све 
до Цара Душа на који је Ско
пље про гла сио за пре сто ни цу. 
До тада су они само има ли 
сво је рези ден ци је и јед на од 
нај леп ших је био сред ње ве
ков ни Маглич.

Ова лепа изло жба отво ре на 
је у Зави чај ном музе ју Рума до 
24. апри ла. Посе ти о ци је могу 
погле да ти у инди ви ду ал ним 
посе та ма уз пошто ва ње свих 
епи де ми о ло шких мера. С. Џ.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба о сред њо ве ков ном Магли чу
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ПОВО ДОМ 138 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА СИМЕ ПАН ДУ РО ВИ ЋА

Песник љуба ви и смр ти
Сима Пан ду ро вић, песник, пре во

ди лац, књи жев ни кри ти чар и тео
ре ти чар, рођен је у Бео гра ду, на 

дана шњи дан, годи не 1883. Мај ка му се 
зва ла Јули ја на, а отац Јев та. Зани мљи
ва је, можда, при ча о томе како су се 
Пан ду ро ви ће ви роди те љи упо зна ли и 
како је Сима добио име. Наи ме, отац 
Симе Пан ду ро ви ћа је био из Сења 
(Сењ ски руд ник) и био је чинов ник 
Мини стар ства при вре де. У рату 1877–
78. годи не био је оби чан вој ник. Сти ца
јем окол но сти, нашао се на услу зи мај
ци која је са ћер ком тра жи ла сина. Син 
је поги нуо негде у око ли ни Вра ња. 
Сестра која је тра жи ла поги ну лог бра та 
и поме ну ти вој ник су се заво ле ли и узе
ли, а у том бра ку је рођен дечак који је 
добио име по свом поги ну лом уја ку – 
Сими (Ненин).

Шко ло вао се у род ном гра ду и на 
Уни вер зи те ту у Бео гра ду дипло ми рао 
је чисту фило зо фи ју код Бра ни сла ва 
Петро ни је ви ћа. Радио је као суплент 
Гим на зи је у Ваље ву. Одмах по дола ску 
у Ваље во, он се анга жо вао у њего вом 
кул тур ном и поли тич ком живо ту. Бог дан 
Јан ко вић, пред у зи мљи ви дирек тор 
Гим на зи је, уочив ши недо ста так јав не 
библи о те ке у овом гра ду, отво рио је за 
све гра ђа не, 1907. годи не, про фе сор
ску библи о те ку и одво јио је две про сто
ри је за ову наме ну. Сима је био поста
вљен за секре та ра. Када је ова чита о
ни ца при пре ми ла свој први мати не, у 
про гра му је ста ја ло: „...Сима Пан ду ро
вић про чи та ће свој песнич ки рад 
Мртвипламенови“. У јед ном изве шта
ју, допи су од 24. фебру а ра 1908. годи
не, Жив ко Рома но вић је опи сао Пан ду
ро ви ћев наступ: „...Мело ди чан глас г. 
Пан ду ро ви ћа и пуна туге садр жи на тих 
песа ма, учи ни ла је, да су се мно гом 
слу ша о цу завр те ле сузе у очи ма. Мла
ди песник поздра вљен је вео ма бур но 
од при сут не публи ке, која га је без ика
квог изу зет ка пажљи во слу ша ла“ (Воји
но вић). 

У Ваље ву је Сима про на шао љубав 
свог живо та. Пан ду ро ви ће ва супру га 
Бра ни сла ва, нај мла ђа кћи углед ног 
адво ка та Мило ше ви ћа, кази ва ла је: 
„Међу ста ре про фе со ре, које ђаци 
поздра вља ју са ’љубим руке’, дола зе 
мла ди суплен ти Секу лић, Пре мо вић и 
Пан ду ро вић. Тек сам се била заде вој чи
ла и поче ла са мај ком да идем на заба
ве, кад јед не неде ље у цркви угле дам 
ста си тог и отме ног про фе со ра. Ђаци 
око њега ћуте, слу ша ју слу жбу. Жене 
неке шапу ћу иза мене. Раза зна јем да 
при ча ју о њему. Што је леп овај про фе
сор, поми слих у себи. А што има очи 
(...) Дру ги пут смо се сре ли на кер ме су 
у лепом ваљев ском изле ти шту Пећи на. 
Про да ва ла сам цве ће у добро твор не 
свр хе, кад чујем да дола зе про фе со ри. 
Сима при ла зи са Пре мо ви ћем и Секу

ли ћем. Купу је цве ће. И гле да ме, али 
ништа не каже“. Даље Бра ни сла ва 
казу је: „Јед ног пред ве чер ја уђох у спа
ва ћу собу која је гле да ла на ули цу. Кад 
на поду, испод отво ре ног про зо ра, лежи 
букет пупо ља ка кале мље них ружа“. 
Букет пупо ља ка уба цио је кроз про зор 
нико дру ги до мла ди про фе сор и песник 
Сима Пан ду ро вић. Пола века касни је 
Пан ду ро вић је запи сао: „Било како 
било, ја сам уства ри био заљу бљен; 
иако сам то крио, а сво ја интим на рас
по ло же ња пове ра вао сво јим сти хо ви
ма, писа ним ноћу, у само ћи (Време, 
Бисернеочи, Догодиласепесмаова...). 
И сво јим бли ским дру го ви ма нисам 
никад пове ра вао сво ја интим на осе ћа
ња, а на мно го број на наго ве шта ва ња 
да се тре ба оже ни ти и осно ва ти поро
ди цу, јед ном сам рекао да бих се, ако 
бих се женио девој ком из Ваље ва, једи
но оже нио Бра ни сла вом Мило ше вић“. 
Тако је и било. Сима наво ди: „верио сам 
се с девој ком коју сам тај но већ волео и 
коју сам често упли тао у сво је сти хо ве. 
Била је то нај мла ђа кћи адво ка та Мило
ше ви ћа, она девој ка бисер них очи ју, 
гра ци о зна, озбиљ на и еле гант на, коју 
сам при ме ћи вао кат кад на заба ва ма, 

У Ваље ву је Сима про на
шао љубав свог живо та. 
Пан ду ро ви ће ва супру га 

Бра ни сла ва, нај мла ђа кћи 
углед ног адво ка та Мило

ше ви ћа, кази ва ла је: 
„Међу ста ре про фе со ре, 

које ђаци поздра вља ју са 
’љубим руке’, дола зе мла
ди суплен ти Секу лић, Пре
мо вић и Пан ду ро вић. Тек 

сам се била заде вој чи ла и 
поче ла са мај ком да идем 
на заба ве, кад јед не неде
ље у цркви угле дам ста си
тог и отме ног про фе со ра. 
Ђаци око њега ћуте, слу
ша ју слу жбу. Жене неке 

шапу ћу иза мене. Раза зна
јем да при ча ју о њему. 

Што је леп овај про фе сор, 
поми слих у себи

Сима Пан ду ро вић (Диги тал на БМС)
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кер ме си ма или на ули ци“. Свад ба је 
била вели чан стве на, са мно го гости ју. 
Сти гло је неко ли ко сто ти на теле граф
ских честит ки. Међу зва ни ца ма, на 
свад бе ном руч ку и вече ри, нашао се и 
добар Симин при ја тељ, песник Вла ди
слав Пет ко вић Дис (Попо вић). За Диса, 
јед ном при ли ком, Сима је рекао: „Могу 
рећи да ме је волео, да је гото во сва ко
днев но бивао са мном, код моје куће, у 
кафа ни, на шета ли шту, али ми смо се, 
ипак, до кра ја живо та осло вља ва ли са 
ви (Анегдотеосрпскимписцима). 

За вре ме борав ка у Ваље ву, 1908. 
годи не, Пан ду ро вић изда је 
Посмртне почасти, а чети ри 

годи не касни је и чуве ну зби р ку Дании
ноћи. Сима Пан ду ро вић, песник љуба
ви и смр ти (Фили по вић) ушао је у срп
ску пое зи ју као нај до след ни ји песи мист 
свог вре ме на, у црном оде лу и са кри
ном у руци, да обја ви сви ма на зна ње 
како ћемо се пре тво ри ти у „жит ку масу 
и несно шљив смрад“, а Ске р лић га је 
доче као као иде о ло шки цари ник који у 
њего вом песи ми зму и „дека дент ству“ 
није могао да види ништа дру го до само 
израз јед не све веће и опа ке духов не 
зара зе (Кон стан ти но вић). Јован Ске р
лић је одмах реа го вао на ову збир ку и 
то оштрим тек стом под насло вом Једна
књижевна зараза. Чла нак Ске р лић 
отпо чи ње речи ма: „У срп ској књи жев но
сти, у послед ње вре ме, ми смо већ 
нави кли да се сусре ће мо са насло ви ма 
који као да су пре пи са ни са над гроб них 
спо ме ни ка, и кори це које су у црни ни 
посмрт них листа, или са трно вим вен
цем испод кога капљу крва ве сузе (...) 
Ми смо већ при да вље ни књи жев нич ким 
песи ми змом наших нај мла ђих писа ца, 
али тре ба при зна ти да тако црно га 
песи ми зма још није било, као што се 
нала зи у Посмртнимпочастима Симе 
Пан ду ро ви ћа. Пан ду ро вић је без у сло
ван песи мист, каквог ми до данас нисмо 
виде ли, песи мист не са систе мом, но 
без систе ма, упр кос сва ком систе му“. 
Скер лић је посеб но био жесток пре ма 
песми о дво је заљу бље них који шета ју 
„у кошу ља ма белим“, док око њих „бол
нич ки се мирис шири јак“. Ради тога, 
Ске р лић жустро наво ди: „И ето где 
падо смо у чисто без у мље! То је крај ња 
тач ка до које се у срп ској књи жев но сти 
доте ра ло у трци за ори ги нал но шћу, за 
рет ким и јаким сен за ци ја ма, нео че ки ва
ним ефек ти ма“. Бог дан Попо вић Пан ду
ро ви ћу даје шан су и упра во ову песму 
уно си у Антологију. Ипак, тре ба иста ћи 
да је Ске р лић при знао Симин тале нат, 
те је рекао: „Иста кав ши ту боле снич ку 
фор му песи ми зма Симе Пан ду ро ви ћа 
било би непра во не ука за ти и на добре 
стра не Посмртних почасти и ства ран 
књи жев ни тале нат мла дог песни ка“. 
Исти на, како Дере тић наво ди, Пан ду ро
вић је, ипак, знао запе ва ти и друк чи јим 
гла сом. Био је захва ћен моћ ним родо
љу би вим тала сом. Слич но Раки ћу, он је 
био одли чан родо љу би ви песник.

Пан ду ро вић није дуго остао у Ваље
ву, јер му је упра во Ске р лић 1910. помо
гао да пре ђе у Бео град. Те годи не је 

отво ре на Четвр та мушка гим на зи ја, у 
којој Сима, захва љу ју ћи Скер ли ћу, 
поста је про фе сор. Иако су се мно го 
раз ли ко ва ли у схва та њи ма, Ске р лић, 
крај све сво је осу де песи ми зма и дека
ден ци је, које је нашао у Пан ду ро ви ће
вим песма ма, ценио је Симу као умет
ни ка и кул тур ног чове ка, па му је пома
гао да пре ђе у Бео град и отво рио му је 
ступ це сво га часо пи са Српског књи
жевноггласника. Међу тим, тек што се 
сме стио, Пан ду ро вић је морао поћи у 
рат. Уче ство вао је у рату с Тур ци ма, а у 
Првом свет ском рату био је неко вре ме 
добро во љац, па је пред про паст, због 
боле сти, отпу штен из вој ске. Аустро у
гар ска оку па ци ја зате кла га је у Ваље ву 
где се са женом и дво је мале деце скло
нио код тазби не. Ипак, није му било 
суђе но да у том закут ку саче ка слом 
непри ја те ља. На јед ном збо ру, сазва
ном да би се на њему мани фе сто ва ла 
лојал ност оку па то ру и дале изја ве о 
при са је ди ње њу запад не Срби је Угар
ској, Пан ду ро вић се оду про тој наме ри 
и због сво га гово ра, и дота да шњег 
држа ња уоп ште, убр зо је био ухап шен и 
про вео је одре ђе но вре ме по затво ри
ма, а затим је интер ни ран, прво у Бол
до га соњ, па после у Нежи дер, где је 
остао до кра ја рата. Одмах након осло
бо ђе ња, покре нуо је часо пис Мисао 
који је у вре ме ну изме ђу два рата имао 
јед ну од зна чај них уло га у нашој књи
жев но сти.После поврат ка из роп ства, 
радио је као библи о те кар, рефе рент у 
Мини стар ству про све те, након чега се 
пре да је нови нар ству и књи жев но сти. 
Од 1929. до Дру гог свет ског рата радио 
је као шеф Одсе ка за кул ту ру у бео
град ској Општи ни. Годи не 1953. доде
ље на му је пен зи ја за књи жев ни рад 
(Кова че вић). Пан ду ро вић је био и врсан 
пре во ди лац. Сима и Живо јин Симић су 
зајед но пре ве ли мно го број на Шек спи
ро ва дела. Када је дошао ред на Шек
спи ро ве Сонете, Сима се раз бо лео, 
али је пред ло жио Живо ји ну Сими ћу 
мла дог песни ка Сте ва на Раич ко ви ћа, 
да помог не у завр ша ва њу запо че тог 
посла. Раич ко вић, све стан озбиљ но сти 
и тежи не пону ђе ног посла, дуго се коле
бао. Раз лог њего вог наглог при стан ка 
била је „јед на неве ро ват но јака и опој на 
рече ни ца“, коју је, убе ђу ју ћи га, изго во
рио Живо јин Симић: „Још само ова књи
жи ца, и Шек спир ће поста ти и срп ски 
писац“ (Анегдотеосрпскимписцима).

Пожи вев ши нај ду же од срп ских 
песни ка сво је гене ра ци је, Сима 
Пан ду ро вић је умро 27. авгу ста 

1960. годи не. На погре бу се оку пио цео 
књи жев ни Бео град. На сахра ни су се 
чули Сими ни сти хо ви:

„И онда, кад зве зда моје суд бе зађе 
За малу хум ку тро шних зем них жеља, 
Послед њи, општи удес кад нас сна ђе 
И неста не наших пат ња и весе ља, 
Нада мном ће, као чар уса на мед них, 
Ко лелу јав, меки сјај виси на сфе р них, 
Леб де ти и тада сетан осмех јед них 
Очи ју бисер них“.

Сне жа на Булат

Пожи вев ши нај ду же
од срп ских песни ка

сво је гене ра ци је, Сима 
Пан ду ро вић је умро

27. авгу ста 1960. годи не. 
На погре бу се оку пио цео 

књи жев ни Бео град.
На сахра ни су се чули 

Сими ни сти хо ви:

„И онда, кад зве зда
моје суд бе зађе 

За малу хум ку тро шних 
зем них жеља, 

Послед њи, општи удес
кад нас сна ђе 

И неста не наших пат ња
и весе ља, 

Нада мном ће, као
чар уса на мед них, 

Ко лелу јав, меки сјај
виси на сфе р них, 

Леб де ти и тада сетан 
осмех јед них 

Очи ју бисер них“
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ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПРЕД ПИ О НИР КЕ

Злат не одбој ка ши це ГЖОК „Срем“
У сали Гим на зи је 10. 

апри ла одр жан је 
завр шни тур нир 

Првен ства Вој во ди не у 
кате го ри ји пред пи о нир ки, 
уз пошто ва ње про ти ве пи
де миј ских мера. На тур ни ру 
су уче ство ва ле чети ри еки
пе: ЖОК „Нови Сад“, ГЖОК 
„Срем“, ЖОК „Багљаш“ из 
Зре ња ни на и ЖОК „Футог“. 
У финал ној утак ми ци ГЖОК 
„Срем“ је био бољи од ЖОК 
„Нови Сад“ и тако осво јио 
пехар. Истог дана је одр жа
на утак ми ца за тре ће место 
када је  еки па ЖОК 
„Багљаш“ побе ди ла ЖОК 
„Нови Сад“ и тако осво ји ла 
брон за ну меда љу. Нај бо ље 
игра чи це тур ни ра су биле 
„Сре ми це“ Мина Михај ло
вић и Ива Каприц.

На утак ми ци је при су
ство ва ла и гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић, 
која је побед ни ца ма уру чи

ла пехар и меда ље. 
– Иако није било публи ке, 

која спор ти сти ма вео ма зна
чи, наше девој ке су оди гра
ле утак ми цу срча но, као да 

су три би не биле испу ње не 
до послед њег места. ГЖОК 
„Срем“ је прво ли гаш и 
локал на само у пра ва ће увек 
подр жа ти еки пе и успе шне 
поје дин це у спор ту. Јер, они 
не пред ста вља ју само свој 
клуб, већ и свој град. Похва
ли ла бих орга ни за ци ју, тре
не ре, девој ке и желим им 
мно го успе ха, рекла је Све
тла на Мило ва но вић.

Сло бо дан Сто јил ко вић, 
пред сед ник Град ског одбој
ка шког клу ба „Срем“, није 
крио задо вољ ство након 
осво је ног првог места. 

– Дуго го ди шњи рад у 
нашем одбој ка шком клу бу 
кул ми ни ра у мла ђим кате го
ри ја ма, стал но смо доми
нант ни, увек смо на првен
стви ма Вој во ди не. Има мо 
систем који већ дуго функ
ци о ни ше у нашем гра ду, 

који даје при лич но добре 
резул та те. Има мо мно го 
репре зен та тив ки у мла ђим 
кате го ри ја ма, а нада мо се 
да ће оне јед ног дана бити и 
у сени ор ској репре зен та ци ји 
Срби је, изја вио је Сто јил ко
вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић уру чи ла пехар ГЖОК „Срем“

Сло бо дан Сто јил ко вић

Злат не „Сре ми це“

КК „СРЕМ“

Чети ри злат не меда ље
са Купа Вој во ди не

Про те клог  викен да  у 
Спорт ском цен тру „Тиква ра“ 
у Бач кој Палан ци одр жан 
је  Куп Вој во ди не за каде те, 
јуни о ре и сени о ре. Кара те 
клуб „Срем“  пред ста ви ле 
су чети ри ката ши це пред
во ђе не тре не ром Ивом Вин
ко вић. Осво ји ле су чети ри 
меда ље. Зла то је осво ји ла 
Нико ли на Гру би ша у кате
го ри ји јуни ор ки.  Сре бро је 
осво јио ката тим кадет ки ња 

и јуни ор ки у саста ву Нико
ли на Гру би ша, Миа Тешев
кић и Еле на Мило ше вић. 
Брон зу је осво ји ла Еле на 
Мило ше вић у кате го ри ји 
кадет ки ња. Први наступ у 
кадет ској кате го ри ји има
ла је Сара Стар че вић, али 
овај пут није осво ји ла неку 
од меда ља. Ово је ујед но 
и пла сман за Куп Срби је 
који се одр жа ва у наред ном 
пери о ду.
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Борац 1926 – Кабел 1:1, ОФК 
Жарково – Раднички 1923 2:0, 
Траyал – Раднички СМ 0:2, 
Земун – Раднички Пирот 2:1. 
Понедељак:Будућност – Слога , 
Јагодина – Дубочица, Лозница 
– ИМТ, Железничар – Динамо,  
Колубара – Графичар 

Стара Пазова: Јединство – 
Први Мај 0 : 0, Бечеј: Бечеј 1918 
– Раднички 1912 5 : 2, Зрењанин: 
Раднички (З) – Козара 3 : 
1,Пећинци: Феникс 1995 – 
Војводина 1928 0 : 0, Нови Сад: 
Младост – Стари Град 5 : 0, 
Панчево: Динамо 1945 – ОФК 
Вршац 1 : 2, Нови Козарци: 
Слобода – Хајдук 1912 1 : 0, 
Чонопља: Слога – Дунав 0 : 1, 
Кањижа: Тиса – Омладинац 0 
:1, Сакуле: Борац – Бачка 1901 
2 : 0.

1. Младост 27 21 3 3 73:21 66
2. Вршац 27 16 6 5 42:21 54
3. Радн. 1912 27 15 7 5 57:27 52
4. Борац 27 14 3 10 40:30 45
5. Омлад. 27 11 11 5 36:19 44
6. Тиса 27 13 5 9 44:31 44
7. Први Мај 27 11 10 6 30:21 43
8. Бечеј 27 13 4 10 47:40 43
9. Феникс 27 11 7 9 41:36 40

10. Динамо 27 12 3 12 38:34 39
11. Радн. (З) 27 11 6 10 38:39 39
12. Хајдук 27 11 5 11 47:35 38
13. Стари Гр. 27 11 4 12 31:30 37
14. Једин. 27 8 10 9 32:34 34
15. Слога 27 7 7 13 26:42 28
16. Бачка 27 7 5 15 31:45 26
17. Козара 27 7 4 16 33:61 25
18. Дунав 27 5 6 16 21:58 21
19. Слобода 27 4 7 16 20:58 19
20. Војводина 27 2 7 18 12:57 13

Уторак: Мачва – Младост 0: 
2, Нови ПазаР – ТСЦ 2:1, 
Пролетер – Чукарички 0:1, 
Спартак ЖК – Вождовац 3:0, 
Среда Црвена Звезда – 
Партизан 1:0, Офк Бачка – 
Радник 0:2, Рад – Војводинa 
2:0, Раднички Ниш – Напредак 
1:2, Четвртак: Металац – Јавор 
Матис 1:2, Златибор – Инђија 
2:2, Субота: Чукарички – ТСЦ 
0:0, Младост – Спартак ЖК 1:0, 
Вождовац – Пролетер 1:1, 
Недеља: Партизан – Раднички 
Ниш 2:0, Јавор Матис – Црвена 
Звезда 1:5, 

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Беочин: Цемент – Раднички 2 

: 0,Бачки Јарак: Младост – 
Јадран 3 : 1, Мачванска 
Митровица: Подриње – 
Будућност 1 : 1, Ердевик: Слога 
(Е) – Слога (Т) 0 : 0, Нови Сад: 
Индекс – Борац 1 : 4, Војка: 
Сремац – Хајдук 2 : 1, Белегиш: 
Подунавац – Слобода 2 : 0, Каћ: 
Југовић – РФК Н.С 1921 2 : 4, 
Руменка: Јединство – Црвена 
Звезда 1 : 0.

1. Једин. 24 16 5 3 44:17 53
2. Хајдук 24 16 1 7 48:22 49
3. Борац 24 15 4 5 42:22 49
4. РФК Н.С 24 13 7 4 41:26 46
5. Цемент 24 12 6 6 39:25 42
6. Слобода 24 13 2 9 33:24 41
7. Слога (Е) 24 13 2 9 39:23 38
8. Подунавац 24 10 5 9 31:31 35
9. Младост 24 10 2 12 43:36 32

10. Индекс 24 9 5 10 38:36 32
11. Будућност 24 9 5 10 35:44 32
12. Радн. 24 10 1 13 27:27 31
13. Слога (Т) 24 8 6 10 17:24 30
14. Сремац 24 8 6 10 32:40 30
15. Подриње 24 8 4 12 27:37 28
16. Ц. Звезда 24 6 7 11 30:34 25
17. Јадран 24 1 5 18 22:59 8
18. Југовић 24 1 3 20 15:76 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Радн. 1923 27 16 7 4 40:19 55
2. Кабел 27 14 10 3 34:14 52
3. Колубара 26 14 6 6 36:26 48
4. Лозница 26 12 8 6 44:33 44
5. Жарково 27 13 5 9 29:25 44
6. ИМТ 26 12 6 8 36:25 42
7. Будућност 26 11 6 9 29:25 39
8. Графичар 26 9 9 8 32:28 36
9. Борац 27 9 7 11 31:27 34

10. Железн. 26 10 4 12 30:34 34
11. Траyал 27 9 6 12 25:30 33
12. ГФК Јагод. 26 6 12 8 23:32 30
13. Дубочица 26 7 9 10 22:34 30
14. Радн. (СМ) 27 8 5 14 27:26 29
15. Динамо 26 8 5 13 32:41 29
16. Радн. (П) 27 7 8 12 25:38 29
17. Земун 27 6 4 17 20:37 22
18. Слога 26 4 9 13 18:39 21

01. Ц. Звезда 31 29 2 0 88:14 89
02. Партизан 31 25 2 4 80:15 77
03. Чукарички 31 18 8 5 57:24 62
04. Војводина 30 18 6 6 51:31 60
05. Радник 30 14 6 10 45:37 48
06. Спартак 31 14 5 12 50:43 47
07. ТСЦ 31 13 7 11 54:39 46
08. Пролетер 31 12 7 12 28:37 43
09. Младост 31 11 9 11 35:48 42
10. Вождовац 31 10 8 13 40:48 38
11. Металац 30 9 11 10 36:44 38
12. Радн. 31 11 5 15 28:36 38
13. Јавор 31 10 7 14 38:48 37
14. Н. Пазар 30 10 6 14 38:49 36
15. Рад 30 10 3 17 24:45 33
16. Напредак 30 8 8 14 26:44 32
17. Инђија 30 9 3 18 24:49 30
18. Златибор 30 5 7 18 23:52 22
19. Мачва 30 6 3 21 19:56 21
20. ОФК Бачка 30 3 7 20 22:47 16

Сремска Митровица: 
Трговачки – Ердевик 2017 1 : 1, 
Шашинци: Слобода – ОФК Бикић 
0 : 1, Чалма: Слога – Обилић 
1993 0 : 2, Рума: Фрушка Гора – 
Једнота 5 : 1, Кузмин: Граничар 
(К) – Јединство 2 : 1, Јарак: 
Сремац (Ј) – Зека Буљубаша 3 : 
0, Беркасово: Сремац (Б) – Змај 
2 : 5, Манђелос: Фрушкогорац – 
Граничар (А) 1 : 0 

1. Фрушког. 21 15 4 2 50:13 49
2. Грани. (К) 21 13 6 2 42:17 45
3. Јединство 21 12 5 4 40:18 41
4. Обилић 21 11 7 3 44:25 40
5. ОФК Бикић 21 10 9 2 33:9 39
6. Сремац (Б) 21 12 3 6 42:25 39
7. Фр. Гора 21 10 5 6 44:22 35
8. Змај 21 9 5 7 52:33 32
9. Зека Буљ. 21 9 2 10 34:36 29

10. Гран. (А) 21 8 3 10 31:31 26
11. Трговачки 21 6 4 11 25:32 22
12. Слобода 21 6 4 11 25:38 22
13. Ердевик 21 4 8 9 24:34 20
14. Сремац (Ј) 21 3 3 15 19:59 12
15. Слога 21 3 3 15 21:58 7
16. Једнота 21 1 1 19 16:92 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Ашања: Камени – ЧСК 0 : 2 , 
Деч: Сремац (Д) – ОФК Брестач 
4 : 1, Буђановци: Младост – 
Напредак 2 : 2, Нови Сланкамен: 
Дунав – Фрушкогорац 0 : 1, 
Ириг: Раднички – Полет 1 : 0, 
Хртковци: Хртковци – Крушедол 
3 : 3, Огар: Шумар – Јединство 
(П) 4 : 3, Обреж: Граничар – 
Срем 2 : 1

1. Раднички 21 16 1 4 51:16 49
2. Сремац (Д) 21 15 4 2 55:24 49
3. Срем 21 12 5 4 48:24 41
4. Полет 21 13 1 7 44:36 40
5. Напредак 21 11 6 4 41:25 39
6. Граничар 21 10 7 4 42:25 37
7. Младост 21 9 3 9 54:47 30
8. Фрушког. 21 9 3 9 20:27 30
9. Једин. (П) 21 8 5 8 27:27 29

10. Шумар 21 8 1 12 33:38 25
11. Хртковци 21 6 3 12 29:52 21
12. Крушедол 21 5 5 11 36:42 20
13. ЧСК 21 5 5 11 29:40 20
14. Брестач 21 5 5 11 24:40 20
15. Дунав 21 2 6 13 16:49 12
16. Камени 21 3 2 16 16:53 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бешка: Железничар – Борац 
(К) 2 : 1, Врдник: Рудар – Хајдук 
(Б) 1 : 2, Рума: Словен – Љуково 
4 : 1, Добринци: Сремац (Д) – 
Слога (В) 0 : 1, Попинци: 
Напредак – Раднички 2 : 1, 
Бешеново: БСК – Партизан 3 : 
2, Пећинци: Доњи Срем 2015 – 
ЛСК 3 : 0, Сремска Митровица: 
Митрос – Хајдук (В) 1 : 1, 
Путинци: ПСК – Борац (М) 0 : 7 

1. Радн. 24 16 6 2 60:14 54
2.Напредак 24 17 3 4 48:25 54
3. Д. Срем 24 16 4 4 47:19 52
4. Словен 24 13 6 5 43:21 45
5. Железн. 24 13 4 7 51:36 43
6. Борац (К) 24 11 5 8 39:44 38
7. Партизан 24 11 3 10 44:34 36
8. Борац (М) 24 11 3 10 35:27 36
9. Љуково 24 9 8 7 46:29 35

10. Слога (В) 24 9 6 9 38:35 33
11. Хајдук (Б) 24 8 7 9 32:35 31
12. Митрос 24 7 6 11 35:39 27
13. БСК 24 7 5 12 37:56 26
14. Сремац (Д) 24 7 3 14 22:35 24
15. ПСК 24 6 5 13 29:63 23
16. ЛСК 24 4 6 14 29:50 18
17. Хајдук (В) 24 4 5 15 33:48 17
18. Рудар 24 2 5 17 26:84 11

Ривица: Планинац – 
Јединство 0 : 0, Јазак: Цар Урош 
– Слога (М) 5 : 0, Никинци: 
Полет – Борац (С) 1 : 2, 
Крњешевци: Слога (К) – 
Граничар 1 : 3, Шатринци: 27.
Октобар – Фрушкогорац 0 : 5, 
Нерадин: Војводина – Борац (Ј) 
5 : 0,  Доњи Петровци  слободан     

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1. Јединство 17 12 3 2 51:18 39
2. Граничар 16 12 1 3 46:23 37
3. Војводина 17 10 5 2 50:20 35
4. Полет 17 11 2 4 41:23 35
5. Фрушког. 16 10 1 5 54:31 31
6. Цар Урош 17 8 3 6 52:31 27
7. Д. Петров. 16 8 3 5 33:25 27
8. Планинац 17 7 2 8 37:28 23
9. Слога (М) 17 6 3 8 28:29 21

10. Слога (К) 17 5 2 10 30:54 17
11. Борац (С) 16 3 0 13 18:57 9
12. 27.Октоб. 17 2 0 15 14:64 6
13. Борац (Ј) 16 1 1 14 12:63 4

Купиново: Купиново – Хајдук 
1932 1 : 1, Суботиште: Витез – 
Младост 1935 2 : 4, Карловчић: 
Ловац – Словен 7 :3  

1. Хајдук 12 11 1 0 61:11 34
2. Ловац 12 9 1 2 45:21 28
3. Младост 13 6 0 7 21:40 18
4. Купиново 13 3 5 5 15:26 14
5. Словен 13 4 2 7 22:35 14
6. Витез 13 0 1 12 14:45 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Бингула: ОФК Бингула – 
Омладинац 0 : 0, Вашица: 
Напредак – Синђелић 5 : 0, 
Љуба: Јединство (Љ) – ОФК 
Бачинци 1 : 2,  Борац  слобо
дан,  Граничар  слободан    

1. Напредак 10 9 1 0 47:8 28
2. Бачинци 9 8 0 1 28:12 24
3. Синђелић 10 6 0 4 26:23 18
4. Једин. (Љ) 9 4 1 4 22:23 13
5. Граничар 9 3 2 4 22:21 11
6. Омладин. 10 3 1 6 9:18 10
7. Једин. (М) 8 3 1 4 15:26 10
8. Бингула 10 1 2 7 9:27 5
9. Борац 9 1 0 8 14:34 3

ОФЛ ШИД

Лаћарак: Полетарац – Борац 
(ВР) 4 : 0, Сремска Митровица: 
Срем (СМ) – Борац (Р) 9 : 1, 
Лежимир: Планинац – Срем 
(СР) 2 : 1, Босут: ОФК Босут – 
Слога 7 : 2.

1. Срем (СМ) 9 7 1 1 42:10 22
2. Срем (СР) 9 7 1 1 28:9 22
3. ОФК Босут 9 5 1 3 20:17 16
4. Борац (ВР) 9 5 0 4 20:18 15
5. Планинац 9 3 2 4 10:15 11
6. Полетарац 8 2 3 3 10:20 9
7. Борац (Р) 8 1 0 7 8:25 3
8. Слога 9 1 0 8 7:31 3

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Титу ла на тац ни
Вечи ти

Посто ји јед на фуд бал ска лига у којој 
је дру го пла си ра на еки па заре ђа ла чак 
18 побе да али није успе ла ни бод 
један да се при бли жи лиде ру на табе
ли. Пре се дан неза пам ће них раз ме ра, 
рекло би се. Ипак, када се зна да је 
реч о нашој Супер ли ги или Динг – донг 
лиги, како ли се већ зове, онда ства ри 
поста ју мало јасни је. То је иста она 
лига чији је један од акте ра недав но 
осу ђен на казну затво ра због судиј ских 
одлу ка.

У таквој атмос фе ри се про шле сре
де оди грао вечи ти дер би изме ђу Зве
зде и Пар ти за на. Црве нобели су 
мини мал ном побе дом узе ли три бода 
и фак тич ки обез бе ди ли титу лу. Пред
ност од 12 бодо ва у одно су на ком ши је 
се чини недо сти жном, посеб но узев ши 
у обзир пода так са почет ка овог тек
ста.

Утак ми ца је била стан дард но досад
на, а игра чи на тере ну су само на тре
нут ке под се ти ли да фуд бал може бити 
лепа игра. Оста так вре ме на про шао је 
у бесо муч ном напу ца ва њу лоп те и 
сва ђи са суди ја ма. Кла си ка.

Одмах после нашег дер би ја, љуби
те љи фуд ба ла су могли да се пре шал
та ју на Лигу шам пи о на и дожи ве шок 
услед спо зна је коли ко је наш фуд бал 
дале ко од врхун ског. 

Казна за очи
Реал мадрид је у Лиги прва ка успео 

да нека ко стр па три кома да Ливер пу
лу, што и није нека вест узев ши у 
обзир ско ра шње пар ти је енгле ског 
клу ба. Побе да од 3:1 гаран ту је Мадри
ђа ни ма нешто мир ни ји реванш, али не 
тре ба забо ра ви ти ко је са дру ге стра не 
тере на. Ипак, Јир ген Клоп прво тре ба 
да саста ви нека ко одбра ну, јер са она 
два дрве та назад тешко да се може 
нече му нада ти.

Сити је при мио гол код куће, али је 
успео нека ко да доби је Бору си ју са 
2:1. Раду јем се сва ком кик су и при
мље ном голу Гвар ди о ли не еки пе јер 
ми је фуд бал који игра ју казна за очи. 
Мале су шан се за неко чудо у реван
шу, сем ако мали Халанд не полу ди. 
Не би му био први пут.

Бајерн Мин хен је добио по уши ма од 
Пари за. Фран цу зи су оди гра ли сја јан 
меч и под се ти ли нас да су ту и да су 
још жељ ни уша тог пеха ра. Побе да од 
3:2 у гости ма им ипак не гаран ту је 
миран сан пред реванш, с обзи ром на 
то да има ју посла за гво зде ним шва
бур да ма. Јед но је сигур но – пра во је 
ужи ва ње гле да ти над ме та ње ове две 

врхун ске еки пе. Фина ле пре фина ла, 
што би рекли.

Чел зи је очи тао лек ци ју Пор ту и са 
побе дом од 2:0 у гости ма веро ват но 
решио про лаз у полу фи на ле. Лепо је 
виде ти када јед на уигра на еки па, бес
пре кор но вође на са клу пе, почи сти 
јед ну од нај од врат ни јих мом ча ди у 
Лиги шам пи о на. Енгле зи у овом 
момен ту игра ју сја јан фуд бал и ако 
ова рап со ди ја потра је, могли би бити 
јед но од изне на ђе ња у завр шни ци.   

Јед но рог
Љуби те љи ма кошар ке је веро ват но 

послед њих дана запао за око мла ди 
Србин Алек сеј Поку шев ски, који се 
нена да но нашао у жижи инте ре со ва
ња аме рич ког кошар ка шког све та. 
Деч ко који има тек 19 годи на је нена
да но добио шан су у рас па лој Окла хо
ми која „тан ку је сезо ну.

Оно што је зани мљи во код овог 
деча ка јесте чиње ни ца да поја вом 
више под се ћа на неког ко би могао, 
она ко из заје бан ци је, да хаку је неку 
рачу нар ску мре жу, него на атле ту који 
се крба са Аме ри ма у НБА лиги.

Деч ко је про шле неде ље уба цио 
Шар ло ту 25 пое на уз чак седам уба че
них трој ки, што је рекорд њего вог 
сада шњег тима када су игра чи у првој 
годи ни у НБА у пита њу.

Про сто је неве ро ват но како Срби ја 
изба цу је тален те на вели ку сце ну, као 
да је то неки при род ни про цес који се 
под ра зу ме ва. Реал но, за овог мом ка је 
мало ко чуо до јуче, а он већ сада пуни 
новин ске ступ це по Аме ри ци. Оста је 
да се види да ли је ово само тре нут ни 
бље сак или поче так јед не бога те кари
је ре. С обзи ром на то коли ко га хва ле 
пре ко баре, рекло би се да је пред срп
ским Једнорогом (нади мак који је 
добио у НБА) сјај на будућ ност.
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Срећ ко Гли шић и 

Биља на Вуки ће вић, Бојан Шајн и Алек
сан дра Кљајeвић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Јован и Даја на 
Мишко вић  Рума, Нема ња и Зора на 
Мак си мо вић  Босут, Дејан и Сла ђа на 
Белић  Хрт ков ци, Мар ко и Ана Тодо ро
вић  Нови Сад. 

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Божо и Мила 
Буквић  Ста ри Банов ци, Алек сан дар и 
Ана Љубин ко вић  Бано во Поље, Иван 
и Мир ја на Јури шић  Црна Бара, Лазар 
и Мил ка Каран  Путин ци, Вла ди мир и 
Дален ду ше Рој ка  Бин гу ла, Раде и 
Мари ја Кова че вић  Шуљам, Душко и 
Весна Папрић  Срем ска Митро ви   ца, 
Мар ко и Мили ца Вићен тић  Раден ко
вић, Саша и Мари на Илкић  Врд ник, 
Дејан и Мари ја на Ком не но вић  Мар тин
ци, Аврам и Сла ђа на Мушиц ки  Рума, 
Марио и Милан ка Рогу лић  Голу бин ци.

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца  Зор
ка Сти је пић рођ. 1932  Срем ска Митро
ви ца, Радој ка Јан ко вић рођ. 1952  
Раден ко вић, Ана Гргур рођ. 1932  
Срем ска Митро ви ца, Михај ло Хуме ни 
рођ. 1964  Срем ска Митро ви ца, Сло бо
дан Нико лић рођ. 1967  Лаћа рак, Вла
ди слав Весић рођ. 1939  Срем ска 
Митро ви ца, Мир ја на Лаћа рац рођ. 1931 
 Беше но во, Јел ка Стој чић рођ. 1934  
Ман ђе лос, Ста на Нова ко вић рођ. 1938 
 Срем ска Митро ви ца, Сава Радо са
вље вић рођ. 1935 – Шуљам, Нико ла 
Кова че вић рођ. 1933  Шашин ци, Стан ко 
Брко рођ. 1947  Мар тин ци, Боја на Тин
та ро вић рођ. 1932  Срем ска Митро ви
ца, Лепа Ува лић рођ. 1937  Срем ска 
Митро ви ца, Нико ла Андрић рођ. 1937  
Срем ска Митро ви ца, Мари ја Мурић рођ. 
1938  Срем ска Митро ви ца, Софи ја 
Кузман че вић рођ. 1925  Лежи мир, 
Мира Рађе вић рођ. 1938  Лаћа рак, 
Мили ца Лекић рођ. 1930  Срем ска 
Митро ви ца, Дарин ка Мач кић рођ. 1940 
 Срем ска Митро ви ца, Мари ја Барић 
рођ. 1927  Срем ска Митро ви ца, Рума  
Јосип Ман це та рођ. 1935  Хрт ков ци, 
Јања Која ди но вић рођ. 1942  Путин ци, 
Сата Иван че вић рођ. 1938  Доњи 
Петров ци, Сав ка Крстев ски рођ. 1940 – 
Рума, Петар Лепо тић рођ. 1938 – Сибач, 
Бра ни слав Боги че вић рођ. 1938  Гра
бов ци, Гли го Мар ко вић рођ. 1949  Гра
бов ци, Иван Бабић рођ. 1959  Срем ски 
Миха љев ци, Олги ца Илић рођ. 1969  
Купи но во, Бог дан ка Пау но вић рођ. 1941 
 Гра бов ци, Дра ги ца Фили по вић рођ. 
1954 – Рума, Шид  Недељ ко Мрђе но
вић рођ. 1962  Гиба рац, Миле на Гро
зда нић рођ. 1939  Ваши ца, Сло бо дан 
Пејић рођ. 1947 – Шид, Горан Гару но вић 
рођ. 1964 – Шид, Ста ра Пазо ва  Коса 
Ђур ђе вић рођ. 1943  Ста ра Пазо ва, 
Олга Велич ко вић рођ. 1937  Ста ри 
Банов ци, Сава Раду ло вић рођ. 1947  
Нова Пазо ва, Љиља на Јова но вић рођ. 
1951  Ста ра Пазо ва, Нада Бари шић 
рођ. 1963  Нова Пазо ва, Радој ка Пла ти
ша рођ. 1942  Ста ра Пазо ва, Инђи ја  
Зора Борић рођ. 1948 – Бешка, Зоран 
Вуја ди но вић рођ. 1967  Инђи ја, Мари ја 
Жера ви ца рођ. 1943  Нови Слан ка мен, 
Ђуро Трбо је вић рођ. 1938  Инђи ја, 
Стје пан Бири њи рођ. 1950  Мара дик, 
Дра га Бла ну ша рођ. 1935  Инђи ја.

MATI^AR RUMA
УМР ЛИ: Сава Кља јић, рођ. 1942, 

Дра ги ња Мило ше вић, рођ. 1932, Душан
ка Батић, рођ. 1943, Дра ги ња Јели чић, 
рођ. 1921, Мило је Матић, рођ. 1936.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWAКБК „РУ09“ РУМА

Седам меда ља
на Првен ству Срби је

Првен ство Срби је у дисци пли ни К1 
за све узра сне кате го ри је, одр жа
но је 4. и 5. апри ла у Обре нов цу. 

Ово го ди шње првен ство у кик бок су је 
оку пи ло 60 клу бо ва са 198 так ми ча ра 
из целе Срби је, а међу њима су били и 
чла но ви Кик бокс клу ба „Ру09“ који су 
пости гли изу зет не резул та те.

Каде ти су осво ји ли три меда ље. Злат
но је осво јио Иван Мар ко вић – 60кг, 
Алек сан дар Јова но вић је осво јио сре
бр ну меда љу у кате го ри ји – 47кг и Тео 
Ћосић брон зу у кате го ри ји 47 кг. И јуни о

ри су осво ји ли три меда ље и то злат не. 
Мила на Михај ло вић је тако одбра ни ла 
титу лу осво је ну про шле годи не, а зла то 
је при па ло и Нико ли ни Kасап и Мило
шу Вуко ви ћу. Сени ор А кла се Мла ден 
Честић је осво јио сре бр ну меда љу. 

Одлич ним учин ком од чети ри злат
не, две сре бр не и јед ном брон за ном 
меда љом, рум ски клуб је зау зео висо ко 
четвр то место екип но на овом так ми че
њу, док је Милош Вуко вић про гла шен и 
за нај бо љег јуни о ра првен ства.

С. Џ.

Рум ски кик бок се ри

ТК „ЗМАЈ“ РУМА

Нај бо љи на Првен ству
Вој во ди не

Теквон до клуб „Змај“ из Руме, на 
Првен ству Вој во ди не, које је одр жа
но 4. апри ла у Зре ња ни ну, осво јио је 
прво место у екип ној кон ку рен ци ји. На 
овом првен ству се так ми чио 21 клуб са 
440 спор ти ста, а рум ски тре не ри Горан 
Жива но вић, Мила дин Дакић и Бори слав 
Крстић су на так ми че ње пове ли 28 сво јих 
теквон ди ста.

У кате го ри ји јуни о ра злат не меда ље су 
осво ји ли Гор да на Топић и Еле на Ради

во је вић, у кате го ри ји каде та Алек сан дар 
Топић, Мар ко Бог да но вић, Андреј Ива
но вић, Вања Ман дић, који је и нај бо љи 
кадет тур ни ра, Павле Ради шић и Мили
ца Зори ца. У кате го ри ји пио ни ри зла то су 
избо ри ли Кон стан тин Жива но вић, Јеле
на Коло ба рић, Андреј Шпа но вић, Ари ја на 
Ива но вић, Милош Крстић и Тара Сту пар. 

Осво је но је и осам сре бр них, као и 
три брон за не меда ље, дакле укуп но 25 
меда ља. С. Џ.

ТК „Змај“ Рума
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ОВАН: У одно су са 
воље ном осо бом 
про ве ја ва доза уза
јам не неси гур но сти и 

нера зу ме ва ња. Ситу а ци је које 
по вашем мишље њу изгле да ју 
ком пли ко ва но, ваш парт нер 
посма тра дру га чи јим очи ма и 
има опти ми стич ке прог но зе. 
Потреб но је да пре ва зи ђе те све 
раз ли ке које вас уда ља ва ју од 
дра ге осо бе.

БИК:Ста ло вам је да 
око ли на пра вил но 
вред ну је ваше зна ње 
или про фе си о нал не 

спо соб но сти. Међу тим, посто је 
раз ли чи ти фак то ри који ути чу на 
изне над не про ме не на послов
ној сце ни или на завр шне резул
та те. Потру ди те се да пра вил но 
испу ни те све сво је оба ве зе, без 
пси хо ло шког при ти ска и так ми
чар ских аспи ра ци ја. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нови 
дога ђа ји на послов
ној сце ни уно се 
додат ну тен зи ју у 

ваше окру же ње. Ви мудро спро
во ди те сво је послов не пла но ве 
и вешто балан си ра те изме ђу 
сарад ни ка који има ју дру га чи је 
послов не кри те ри ју ме или ста
во ве. Сачу вај те пози тив но рас
по ло же ње, нема раз ло га да 
неко са стра не ква ри вашу 
љубав ну сре ћу и поро дич ни 
мир. 

РАК: Нови дога ђа ји 
на послов ној сце ни 
могу да поре ме те 
ваше пла но ве, сто га 

раз ми сли те о неком алтер на
тив ном реше њу. Потреб но је да 
се суо чи те са сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је мето де, увек 
посто ји могућ ност за нови ком
про ми сни дого вор. Нема раз ло
га да се уна пред пре да је те или 
да оду ста је те од сво јих љубав
них наме ра.

ЛАВ:Послов ни пла
но ви које упор но 
поку ша ва те да 
оства ри те, не доно се 

оче ки ва не резул та те и жеље ни 
ефе кат. Тре нут но про ла зи те 
кроз раз ли чи те фазе ства ра лач
ких успо на и падо ва, али то не 
тре ба да вас додат но осу је ти. 
Уко ли ко жели те да убе ди те око
ли ну да посе ду је те прак тич но 
зна ње и инте лек ту ал не спо соб
но сти, буди те довољ но истрај ни 
у сво јим циље ви ма.

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

при ти сак и зах те ва ју да доне се
те нове или мудре одлу ке. Упор
ним наме та њем сво јих ста во ва 
или стро гих пра ви ла пона ша ња, 
нај че шће под сти че те супро тан 
ефе кат. Немој те „гаси ти“ љубав
не искре.

ВАГА: Када је реч о 
про бле ма тич ној ситу
а ци ји у којој се нала
зи те, пре пу сти те дру

ги ма да покре ну глав ну ини ци ја
ти ву. Осе ћа те емо тив ну неси гур
ност. Потру ди те се да при ву че те 
пажњу воље не осо бе на начин 
који одго ва ра зајед нич ком уку су 
и афи ни те ти ма. Сна га при ја тељ
ства ће вам и у овој неде љи дату 
сна гу и кри ла.

ШКОР ПИ ЈА: Делу је
те резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и одби ја те нове 

иза зо ве. У вашем је инте ре су је 
да сачу ва те важне послов не 
кон так те. Одло жи те пот пи си ва
ње неких спор них доку ме на та 
или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. 
Емо тив на бли скост делу је вас 
инспи ра тив но и леко ви то у сва
ком погле ду. 

СТРЕ ЛАЦ: Нала зи те 
се у кре а тив ној фази 
и пре о ку пи ра ни сте 
раз ли чи тим инфор

ма ци ја ма или послов ним иде ја
ма. Сво јим енер гич ним пона ша
њем код бли ских сарад ни ка под
сти че те пози тив не реак ци је. У 
љубав ном живо ту, важно је да 
очу ва те пра ве вред но сти и да 
искре но уго ди те свом парт не ру.

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
пред новим послов
ним диле ма ма и заго
ва ра те тим ски рад. 

Око ли на оче ку је ефи ка сна 
реше ња и добро осми шље ну 
акци ју. Потреб но је да успо ста
ви те бољу селек ци ју при избо ру 
послов них циље ва или да про
ме ни те уоби ча је не кри те ри ју ме. 
Нема потре бе да се пона ша те 
суви ше зах тев но или наме тљи
во пре ма воље ној осо би. Пре не
си те сво ју страст и инспи ра ци ју 
на воље ну осо бу, буди те довољ
но машто ви ти.

ВОДО ЛИ ЈА: Ста ло 
вам је да побољ ша те 
свој однос са сарад
ни ци ма, али често 

посто је одре ђе ни неспо ра зу ми и 
пра ти вас несклад у про це ни 
зајед нич ких инте ре са. Потреб на 
вам је дипло мат ска нота и уме
ре ност, како бисте изми ри ли 
раз ли чи те супрот но сти које 
посто је у послов ним пре го во ри
ма. Посве ти те више пажње 
реша ва њу акту ел них про бле ма 
и финан сиј ских рачу на.

РИБЕ:Бирај те посло
ве у који ма може те у 
пот пу но сти да потвр
ди те сво је прак тич не 

спо соб но сти и кре а тив не иде је. 
Нема раз ло га да се устру ча ва те 
при ли ком јав ног насту па или 
пред сарад ни ци ма који тести ра
ју ваше спо соб но сти. Вео ма 
лепи дога ђа ји вас оче ку ју у 
љубав ном живо ту.

VREMEPLOV
14. април

1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио 
је атен тат на аме рич ког пред
сед ни ка Џор џа Ва шинг то на
1961. Еми то ван пр ви ди рект ни 
те ле ви зиј ски пре нос из Со вјет
ског Са ве за. 

15. април
1923. Ин су лин, ко ји је ка над ски 
на уч ник, но бе ло вац Фре де рик 
Бан тинг, от крио 1921, ушао у 
упо тре бу при ле че њу ди ја бе те
са. 
1979 . У зе мљо тре су на Цр но
гор ском при мор ју по ги ну ло 
ви ше од 100 осо ба, око 600 
по вре ђе но, а ви ше од 80.000 
оста ло без ку ћа.

16. април
1346. У Ско пљу срп ски краљ 
Ду шан Сте фан Не ма њић кру
ни сан за ца ра. Исто вре ме но 
про гла ше на срп ска па три јар
ши ја с пр вим срп ским па три јар
хом Јо а ни ки јем. 
1964. Де ве то ро љу ди у Бри та
ни ји осу ђе но на ка зне за тво ра 
од 25 до 30 го ди на због уче шћа 
у ве ли кој пљач ки во за 1963. 
Је дан од глав них ак те ра 
“пљач ке сто ле ћа” Ро налд Бигз 
ус пео да по бег не из за тво ра и 
стиг не у Бра зил, где је жи вео 
до ма ја 2001, ка да се пре дао 
Ско тланд Јар ду.

17. април
1492. Кри сто фер Ко лум бо 
до био је са гла сност и но вац од 
шпан ског кра ља Фер ди нан да V 
и кра љи це Иза бе ле, да ис тра
жи “за пад ни оке ан”. На том 
пу то ва њу Ко лум бо је от крио 
аме рич ки кон ти нент.
1941. Вла да ста ре Ју го сла ви је 
је пот пи са ла без у слов ну ка пи
ту ла ци ју, под Не мач ком оп са
дом.

18. апри ла
1946. Зва нич но је рас пу ште на 
Ли га на ро да, а ње на имо ви на 
пре не та је на но во о сно ва не 
Ује ди ње не на ци је. 
1980. Ју жна Ро де зи ја је под 
на зи вом Зим баб ве по ста ла 50. 
не за ви сна зе мља Афри ке. На 
дво го ди шњи цу сти ца ња не за
ви сно сти, глав ни град Сол збе
ри пре и ме но ван је у Ха ра ре.

19. април
1867. Тур ски иза сла ник на 
Ка ле мег да ну кне зу Михаилу 
Обре но ви ћу пре дао кљу че ве 
Бе о гра да и дру гих срп ских гра
до ва из ко јих се по ву кла тур ска 
по са да. Као сим бол осман ске 
су ве ре но сти над Ср би јом оста
ла тур ска за ста ва, уз срп ску, на 
зи ди на ма Бе о град ске твр ђа ве.
1951. У Лон до ну одр жа но пр во 
так ми че ње за Мис све та. По бе
ди ла Мис Швед ске.

20. април
1653. Во ђа ен гле ске ре во лу ци
је Оли вер Кром вел рас пу стио 
Пар ла мент, Вој но ве ће до не ло 
нов Устав, а Кром вел име но
ван за до жи вот ног лор дапро
тек то ра.

HOROSKOP

Сре да,14. (1) април 
Пре по доб на Мари ја Егип ћан
ка(Прво бде ни је)

Четвр так,15. (2) април  
Пре по доб ни Тит Чудо тво рац

Петак,16. (3) април  
Пре по до ба ни Ники та Испо вед
ник (Дру го бде ни је)

Субо та,17. (4) април  
Пре по доб ни Јосиф Хим но граф

Неде ља,18. (5) април
Све ти муче ни ци Ага то под и 
Тео дул

Поне де љак,19. (6) април  
Све ти Евти хи је Цари град ски

Уто рак, 20. (7) април
Пре по доб ни Гео р ги је Мити лен
ски

Crkveni
kalendar

• Људи које сви воле не 
мења ју свет.
• Живи сва ки дан живо та 
као да ти је послед њи. 
Јед ном ћеш бити у пра
ву.
• Мој живот су моје гре
шке… Неке испра вим, а 
неке испра ве мене…

Посна меде на 
тор та

Састој ци: 100 гра ма меда, 
каши чи ца соде бикар бо не, 250 
гра ма бра шна, 300 гра ма шеће ра, 
мало мар га ри на, 250 гра ма мле ве
них ора ха, вани лин шећер.

Састој ци за гла зу ру од вани
ле: три каши ке хлад не воде, 180 
гра ма вани ли ног шеће ра.

При пре ма: Кува ти кри стал 
шећер, мед и вани лин шећер са 
два деци ли тра воде уз стал но 
меша ње. Охла ди ти сируп па му 
дода ти бра шно, ора хе и соду 
бикар бо ну. Сје ди ни ти тесто и оста
ви ти да пре но ћи. Сутра дан дана 
тесто пре ба ци ти у плех под ма зан 
мар га ри ном и посут бра шном, 
пећи и гла зи ра ти гла зу ром од 
вани ле. Гла зу ру од вани ле пра ви
ти тако што 180 гра ма вани ли ног 
шеће ра тре ба изму ти ти са врло 
мало хлад не воде док не побе ли.
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА 
ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА,

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СОЦИ ЈАЛ НУ ЗАШТИ ТУ
И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Град ска упра ва за соци јал ну зашти ту и зашти ту 

живот не сре ди не Гра да Срем ска Митро ви ца на осно ву 
чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну 
(“Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04 i 36/09 ) обја вљу је,

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА 
ПРО ЈЕК ТА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Оба ве шта ва  се јав ност да је носи лац про јек та, „AXI O MA 
PLUS“ d.o.o. Srem ska  Mi tro vi ca, са седи штем у ули ци 
Мар ка Ауре ли ја бб уСрем ској Ми тро ви ци, под нео зах тев за 
одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја  на живот ну сре ди
ну, Про јек та: Изград ња о бјек та за про и звод њу АЛУ сто ла ри
је, спрат но сти П+1 , чија реа ли за ци ја се пла ни ра на ката
стар ским пар це ла ма број 8097/2, 8098/2, 8100/2, 8101/2 к.о. 
Срем ска Ми тро ви ца по тес „ Град“, на тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца. 

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про
јек та, може се извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за 
соци јал ну зашти ту и зашти ту жи вот не сре ди не, у Срем ској 
Митро ви ци, Кра ља Петра I бр.5 (канц. бр. 4) у пери о ду од 
15.4.2021.годи не до 26.4.2021.годи не, у вре ме ну од 10 до14 
часо ва.

Сви заин те ре со ва ни могу у року од 10 дана од дана обја
вљи ва ња овог оба ве ште ња доста ви ти сво је мишље ње у 
писа ној фор ми Град ској упра ви за соци јал ну зашти ту и 
зашти ту живот не сре ди не, Гра да Срем ска Митро ви ца, Све
тог Дими три ја број 13.

Овај орган ће у року од 15 дана од дана  исте ка рока из 
ста ва 3. овог оба ве ште ња доне ти одлу ку о томе да ли је за 
пред ло же ни про је кат потреб на про це на ути ца ја на живот ну 
сре ди ну.

Коми си ја за пла но ве општи не Инђи ја утвр ди ла је 
Нацрт Изме на и допу на Пла на детаљ не регу ла ци је југо
и сточ не рад не зоне (бло ко ви 91 и 92) и на осно ву чла на 
50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи (‘’Слу жбе ни гла сник 
РС’’, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – одлу ка УС, 50/2013 – одлу ка УС, 98/2013 – 
одлу ка УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 
9/20) и чла на 55. Пра вил ни ка о садр жи ни, начи ну и 
поступ ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког 
пла ни ра ња (‘’Сл. гла сник РС’’, број 32/19) ОГЛА ША ВА:

ЈАВ НИ УВИД 
У НАЦРТ 

ИЗМЕ НА И ДОПУ НА 
ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЈУГО И СТОЧ НЕ 

РАД НЕ ЗОНЕ (БЛО КО ВИ 91 И 92)

1. ЈАВ НИ УВИД оба ви ће се у згра ди Скуп шти не општи
не Инђи ја, Цара Душа на број 1 у Инђи ји, у пери о ду од 
14. апри ла 2021. годи не до 29. апри ла 2021. годи не, 
сва ког рад ног дана од 9 до 14 часо ва.

2. ЈАВ НА СЕД НИ ЦА Коми си је за пла но ве Општи не 
Инђи ја одр жа ће се у згра ди Скуп шти не општи не 
Инђи ја, Цара Душа на бр. 1 у Инђи ји, дана 10. маја 
2021. годи не, у 15.00 часо ва. У току јав не сед ни це, сва 
физич ка и прав на лица која су под не ла при мед бе у 
вези са Нацр том Пла на, у писа ном обли ку, могу исте 
обра зло жи ти пред Коми си јом за пла но ве општи не 
Инђи ја.

3. При мед бе на пла ни ра на реше ња дата Нацр том Изме
на и допу на Пла на детаљ не регу ла ци је југо и сточ не 
рад не зоне (бло ко ви 91 и 92), искљу чи во у писа ној 
фор ми, могу се током јав ног уви да доста ви ти Оде ље
њу за урба ни зам, кому нал ностам бе не посло ве и 
зашти ту живот не сре ди не Општин ске упра ве општи не 
Инђи ја, нај ка сни је до 29. апри ла 2021. годи не.

КОМИ СИ ЈА ЗА ПЛА НО ВЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Узбу дљив викенд има ли су атле ти
ча ри АК „Срем“ који су насту пи ли 
на чети ри фрон та и осво ји ли 

седам меда ља.
Нај пре је у субо ту, 10. априла одр жа

но Првен ство Срби је у пла нин ском 
трча њу на ком је Лана Гаври ло вић, у 
кон ку рен ци ји мла ђих јуни ор ки, осво ји ла 
дру го место у трци на 4000 мета ра. Она 
је ина че три а тлон ка, али пошто је трча
ње састав ни део три а тло на, насту па и 
као атле ти чар ка где је тако ђе успе шна. 
Четвр ти су били Јова на Шуба тли ја у 
кон ку рен ци ји сени ор ки на 8000 мета ра и 
Алек сан дар Анђел ко вић у трци на 4000 
мета ра за мла ђе јуни о ре. Ста за је била 
вео ма зах тев на и тешка.

Истог дана у Оси је ку је одр жан 17. по 
реду „Фери ви“ полу ма ра тон у окви ру ког 
је одр жа на и трка на пет км у којој је 
Мир ко Мау на осво јио дру го место резул
та том 15:24. Алек сан дра Коста ди но вић 
је у полу ма ра тон ској трци била врло 
добра, осма, у вео ма јакој кон ку рен ци ји 
са вре ме ном од 1:27:28.

У неде љу, 11. априла је у Срем ској 
Митро ви ци, АК „Срем“ орга ни зо вао Про
лећ ни бацач ки митинг на ком су обо ре

на чак три држав на рекор да. Обо ри ли 
су их Мина Ами џић из Бео град ског 
атлет ског клу ба (кла ди во три кг, мла ђе 
јуни ор ке, 51,39 м), Јован Стра нић из 
ново сад ске „Вој во ди не“ са свет ски вред
ним резул та том (кла ди во пет кг, мла ђи 
јуни о ри, 72,94 м) и фено ме нал на Адри
а на Вила гош из сен ћан ског атлет ског 
клу ба која је сру ши ла рекорд Митров
чан ке Татја не Јела че из 2009. годи не 
(копље 600 г, ста ри је јуни ор ке, 60,46 м).

На овом митин гу од атле ти ча ра АК 
„Срем“ нај у спе шни ја је била Ана Дасо
вић која је у кате го ри ји сени ор ки побе
ди ла у баца њу диска (39,10 м) и била 
тре ћа у баца њу кла ди ва (36,26 м). Тео
до ра Самац је сјај но баца ла копље и 
осво ји ла дру го место у кон ку рен ци ји 
мла ђих јуни ор ки са 43,48 м, Мила Миљ
ко вић је у истој кон ку рен ци ји баца ла 
кла ди во и осво ји ла тре ће место са 
37,40 м, док је код мла ђих јуни о ра 
Дрља ча Сини ша осво јио брон зу у баца
њу копља са 42,55 м.

Слав ко Сте вић је насту пио у Аме ри
ци на атлет ском митин гу и побе дио у 
дисци пли не скок у вис са виси ном 
2,10м.

АТЛЕТИКА

Узбудљив викенд за АК „Срем“

Лана Гаври ло вић


