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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
Факс: 022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)
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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

ШИД: КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Нови про јек ти

На кон фе рен ци ји за нови на ре, у 
сре ду, 14. апри ла, пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе

но вић, гово рио је о нај ак ту ел ни јим 
тема ма које се одно се на ову општи
ну. Пред сед ник је гово рио о епи де ми
о ло шкој ситу а ци ји, про це су иму ни
за ци је, као и о акту ел ним и буду ћим 
про јек ти ма.

– У шид ској општи ни тре нут но је 
240 осо ба пози тив них на ковид19, 
од тога, већи број обо ле лих је у сели
ма, у одно су на насе ље но место 
Шид. Када је реч о иму ни за ци ји у 
општи ни Шид, вак ци ни са но је пре ко 
десет хиља да људи, од тога је њих 
око чети ри хиља де ревак ци ни са но, 
док би до почет ка маја тре ба ло да 
буде вак ци ни са но и ревак ци ни са но 
око 40 одсто пуно лет них гра ђа на – 

саоп штио је Семе но вић.
Што се тиче буду ћих про је ка та 

Зоран Семе но вић је наја вио елек три
фи ка ци ју викенд насе ља Липо ва ча, 
као и рекон струк ци ју атар ског пута 
цемент ном ста би ли за ци јом од Бељ
ња че до Липо ва че, чиме ће се град 
Шид још боље спо ји ти са јед ним од 
нај леп ших викенд насе ља у општи ни 
Шид.

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не, дуго о че ки ва на изград ња 
амбу лант не у Илин ци ма, у завр шној 
је фази. Сре ди ном сле де ће неде ље 
биће иза бран изво ђач радо ва, док ће 
радо ви поче ти сре ди ном маја. Илин
ци ће доби ти савре ме ну амбу лант ну 
са лека ром и меди цин ским осо бљем.

Захва љу ју ћи Мини стар ству држав
не упра ве и локал не само у пра ве 

Општи на Шид је пот пи са ла уго вор 
о изград њи фискул тур не сале у 
Вишњи ће ву.

– Вишњи ће во ће нај зад доби
ти фискул тур ну салу за уче ни ке 
ОШ „Филип Вишњић“, али ће салу 
моћи да кори сте и оста ли спор ти
сти, а позна то је да насе ље но место 
Вишњи ће во има раз ви јен каја ка шки 
спорт и да су деца из Вишњи ће ва 
изу зет но вред на и мар љи ва, и вео
ма тален то ва на за спорт – рекао је 
Семе но вић.

Поред фискул тур не сале у наред
ном пери о ду у Вишњи ће ву ће бити 
изгра ђе на и фабри ка за опле ме њи
ва ње воде тако да ће гра ђа ни доби ти 
чисту, тех нич ки исправ ну и ква ли тет
ну воду за пиће.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Шта град жели да каже 
спо ме ни ком Јуси

У штам па ним и елек трон ским меди ји
ма недав но је обја вље но да ће се 
на Тргу Ћире Миле ки ћа у Срем ској 

Митро ви ци уско ро поста ви ти спо ме ник 
про сја ку. Брон за на скулп ту ра у при род ној 
вели чи ни пред ста вља ће Шеф ка Али ма
но ви ћа Јусу, а ста ја ће испред нека да шње 
бер бер ни це, где се, нај че шће, нала зи ло 
Јуси но рад но место. Пред сед ник орга ни
за ци о ног одбо ра за поди за ње спо ме ни
ка Сло бо дан Симић каже да је одлу ка о 
овом спо ме ни ку доне се на 2015. године 
на ини ци ја ти ву гра ђа на и да је подр жа
на од Гра да Срем ска Митро ви ца. „Мали 
људи одре ђу ју иден ти тет неког гра да, а 
не кра ље ви, народ ни херо ји и вели ка ни”, 
каже Симић, ако је тач но цити ран, и дода
је: „Чим ста не коро на спо ме ник Јуси биће 
поста вљен. Чека ли смо дуго на сред ства, 
јер је за спо ме ник потреб но 6.000 евра. 
Оду ста ли смо од прво бит не иде је да се 
од неко ли ко хиља да гра ђа на саку пе мањи 
при ло зи. Јави ли су се дона то ри, и на про
ле ће ћемо обра до ва ти наше гра ђе не.”

Нема сум ње да ће брон за ни Јуса у при
род ној вели чи ни побу ди ти лепа сећа ња 
оних који су га позна ва ли. Тако ђе, нема 
сум ње да ће мно ги схва ти ти шта је Град 
хтео да каже: да држи до толе ран ци је и 
„малих људи”. Није гре шка ова кво име но
ва ње поши ља о ца пору ке, јер кад се спо
менскулп ту ра поста ви неће се наме та ти 
пита ње шта су пред ла га чи и аутор хте ли 
да кажу, већ шта је Град хтео да каже. 
Пред ла га чи су рекли,  да „мали људи 
одре ђу ју иден ти тет неког гра да, а не кра
ље ви, народ ни херо ји и вели ка ни”, али то 
ће бити забо ра вље на рето рич ка лако ћа, 
па ће се они који ма град оста је пита ти 
само шта је Град хтео да каже? 

Ини ци ја ти ва за поста вља ње спо мен
скулп ту ре Јуси на Тргу Ћире Миле ки ћа 
није наи шла на непо де ље но радо ва ње 
баш свих гра ђа на. Пре неко ли ко годи на, 
напри мер, реа го ва ло је Удру же ње нови
на ра ДимитријеФрушић  јав ним саоп ште
њем о потре би да и Град Срем ска Митро
ви ца пажљи во усме ра ва опле ме њи ва ње 
сво јих трго ва спо ме нич ком скулп ту ром. 
Удру же ње је бра ни ло став да се спо мен
скулп ту ре не поста вља ју да бисмо иска
за ли доми шља тост у раз ми ца њу окви ра 

пре о вла да ју ћих етич ких, есте тич ких и кул
ту ро ло шких вред но сти, већ да би вред но
сни при мер о коме спо ме никскулп ту ра 
све до чи слу жио дана шњи ци и сутра шњи
ци. У том сми слу град је, пре те жно на 
гра ђан ској инци ја ти ви, поста вио спо мен
бисте заслу жним поје дин ци ма као што 
су први гра до на чел ник Ћира Миле кић, 
лекар и народ ни првак др Или ја Бајић, 
вели ки модер ни сли кар Лазар Воза ре вић, 
углед ни архе о лог др Петар Мило ше вић и 
слав на науч ни ца Миле ва Марић Ајн штајн. 
Град је, пре ма овом јав ном саоп ште њу, 
остао дужан вели ка ну срп ског глу ми шта 
Петру Кра љу, књи жев ни ку Мир ку Петро ви
ћу, лека ру и музич ком умет ни ку др Алек

сан дру Деја но ви ћу, Ири ни Непо кој чиц кој, 
архи тек ти и сли ка ру, која је у Срем ску 
Митро ви цу дошла на ветру Окто бар ске 
рево лу ци је да би овом гра ду дала све 
што је уме ла и могла, сло вач ком песни ку 
Адол фу Све то плу ку Освал ду, који је као 
добро во љац у Тур скосрп ском рату, на 
срп ској стра ни, поги нуо у Срем ској Рачи... 
Јед но га дана, на њего ву и нашу сре ћу не 
тако брзо, спо менскулп ту ром биће пред
ста вљен и сам Сло бо дан Симић, чије је 
живот но прег ну ће од немер љи ве вред
но сти за град (овде при ста је мало г), али 
мора да се при ме ти да ће спо ме ник Јуси 
при род ни је ста ја ти на неком дру гом месту 
него на оном на коме је слу жбо вао.

Раз у ме се, пред ла га чи спо ме ни ка беза
зле ном добри чи ни про сја ку Јуси сва ка ко 
нису про тив спо ме ни ка кра ље ви ма, херо
ји ма и вели ка ни ма, упр кос ола кој рето
ри ци у корист сво је ини ци ја ти ве. С дру ге 
стра не, ни кри ти ча ри њихо ве ини ци ја ти ве 
нису про тив спо ме ни ка Јуси,  који циља 
да сим бо ли ше добро ду шност, толе ран ци
ју, отво ре ност и пошто ва ње „малих људи”, 
али не деле њихо ву ино ва тив ност у пре
тум ба ва њу узу са јав не спо ме нич ке кул ту
ре, која је осво ји ла све стил ске сло бо де 
али се није одре кла сво је сакрал не побу
де.

У неким гра до ви ма Срби је вајар
ство је у свом спо ме нич ком послу 
у јав ном про сто ру нашло језик који 

захва љу ју ћи сво јој осло бо ђе но сти од кла
сич не фигу ра ци је отва ра нео гра ни че не 
зна чењ ске могућ но сти дела, и не тра жи 
од урба ни стич ких вла сти да га зашти те 
тума че њем већ нуде да га посма тра чи 
дожи ве. Скулп ту ра про сја ка у при род
ној вели чи ни, која тре ба да сто ји на Тргу 
Ћире Миле ки ћа, бар пре ма про спек ту 
обја вље ном у штам пи, пред ста вља Јусу 
нату ра ли стич ки, али зах те ва од Гра да 
(да, са вели ким Г) да обја сни шта је хтео 
њоме да каже.  

Узми мо чак у обзир и могућ ност да ће 
сви ма и увек бити јасно шта је Град у зна
чењ ском сми слу хтео да каже овом скулп
ту ром ‒ да је отво рен и толе ран тан и 
добро ду шан пре ма „малим људи ма”. Хтео 
је, дакле, да поша ље поли тич ку пору ку. У 
самој сушти ни спо ме нич ке кул ту ре нема 
места за поли тич ке пору ке, пого то ву за 
пору ке о под ра зу ме ва ју ћим вред но сти ма 
као што су отво ре ност и толе ран ци ја, па 
и добро ду шност, ма шта под тим под ра зу
ме ва ли. Спо ме нич ки поду хва ти који ма се 
циља да поне су днев не поли тич ке пору
ке убр зо по поста вља њу поста ју стид на 
места урба ног амби јен та. 

Не посто ји могућ ност да висо ко струч не 
слу жбе Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул
ту ре и урба ни стич ке упра ве Гра да не уоче 
овај про блем, посто ји само могућ ност да 
се изли шна поли тич ка пору ка ове скулп
ту ре пре це ни и опре де ли одлу ку која ће 
већ сутра бити нела год ност у спо ме нич кој 
кул ту ри гра да.        
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ОТ ВOРЕН НОВ ОБЈЕКАТ ВРTИЋА У ЛАЋАР КУ

Места за још за 140 мали ша на
Све ча ним пре се ца њем врп це и при

год ним про гра мом у Лаћар ку је 19. 
апри ла све ча но отво рен нови обје

кат врти ћа „Чупе рак“. Све ча но сти су при
су ство ва ли пот пред сед ник Вла де Срби је 
и мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић, бив ши мини стар про све те и 
сада шњи спе ци јал ни савет ник у каби не ту 
пред сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа и пре
ми јер ке Ане Брна бић заду жен за рефор
ме у обра зо ва њу и нау ци Мла ден Шар че
вић, заме ник покра јин ског секре та ра за 
обра зо ва ње Милан Кова че вић, гра до на
чел ни ца Све тла на Мило ва нић и њени 
сарад ни ци. Вред ност радо ва, који су 
запо че ти кра јем 2019. годи не, изно си 105 
мили о на дина ра и финан си ра ли су се 
кроз про је кат Свет ске бан ке. Поред новог 
врти ћа, ста ри, већ посто је ћи обје кат је 
рекон стру и сан, и то је и била оба ве за 
град ске вла сти. Оста ло је да се уре ди 
енте ри јер што се оче ку је у наред ном 
пери о ду. Изград њом новог врти ћа у 
Лаћар ку, листе чека ња при упи су деце 
више неће бити, што је вео ма зна чај но за 
нај ве ће село у Срби ји. Капа ци тет новог 
врти ћа је 140 деце, док са ста рим објек
том има места за укуп но 300 мали ша на. 
Нови обје кат има један спрат. У при зе
мљу су сме ште не две рад не собе, кухи ња 
и трпе за ри ја, док се на спра ту нала зе 
чети ри рад не собе и јед на више на мен ска 
про сто ри ја.

– Ово је један од 35 про је ка та који 
финан си ра држа ва пре ко кре ди та Свет
ске бан ке на про сто ру целе држа ве. 
Срем ска Митро ви ца је прва у тој при чи. 
Обје кат је суштин ски био готов још у 
децем бру про шле годи не, с тим што се 
чека ло опре ма ње. Изград ња овог врти ћа 
је врло важна за раз вој Срем ске Митро
ви це. Реши ли смо гото во у пот пу но сти 
про блем неза по сле но сти у послед њих 
неко ли ко годи на. Сада је акце нат на 
обра зо ва њу, кул ту ри и иде мо корак даље, 
а то је отва ра ње факул те та стру ков них 
сту ди ја у Срем ској Митро ви ци, који ће се 
одно си ти на пре храм бе ну инду стри ју и 
пољо при вре ду. Поку ша ће мо са Вла дом 
Репу бли ке да отво ри мо јед ну такву инсти

ту ци ју, која је нео п ход на за раз вој Срем
ске Митро ви це. У пла ну је да се у Дому 
Вој ске, који је сада вла сни штво Гра да, 
одржавају пре да ва ња, а лабо ра то ри је у 
Пре храм бе нохемиј ској и шумар ској шко
ли би тре ба ло да се рекон стру и шу како 
би се кори сти ле за потре бе факул те та, 
рекао је Бра ни слав Неди мо вић.

Мла ден Шар че вић, који је и при су ство
вао поста вља њу каме на темељ ца кра јем 
2019. годи не, рекао је вео ма важно што 
се изград њом новог врти ћа уки да ју листе 
чека ња. 

– У Стра те ги ји обра зо ва ња акце нат смо 
ста ви ли на пред школ ском обра зо ва њу.  
Има мо нови про грам „Годи не узле та“, 
чији је циљ да се деца у раном узра сту 
обра зу ју кроз игру и дру ге моде ле. Срем
ска Митро ви ца у том погле ду сто ји раме 
уз раме са јаким европ ским гра до ви ма, 
јер има све усло ве, обу хват, обра зо ва не 
вас пи та че и обра зо ва но руко вод ство. 
Циљ је да цела Срби ја у наред ном пери
о ду од пет до седам годи на пове ћа капа
ци те те пред школ ских уста но ва. Важно је 
и то да се у Митро ви ци реа ли зу ју дру ги 
про јек ти. Недав но је отво ре на Попо ви ће
ва шко ла, која веле леп но изгле да, а раз
го ва ра мо и о висо ким стру ков ним ака де
ми ја ма. Врло брзо ће се офор ми ти ака де
ми ја и Срем ска Митро ви ца ће има ти јед
ну зна чај ну висо ко школ ску уста но ву, 
иста као је Мла ден Шар че вић.

Све тла на Мило ва но вић је под се ти ла 
да су у Срем ској Митро ви ци у про те кле 
три годи не изгра ђе не две шко ле: ОШ 
„Јован Попо вић“ и ОШ „Добро сав Радо са
вље вић Народ“, и сада вртић у Лаћар ку. 

Са свечаног отварања

Бра ни слав Неди мо вић Мла ден Шар че вић
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– Мислим да смо ми једи на локал на 
само у пра ва у Срби ји која се ова квим 
постиг ну ћем може поно си ти. Док су се 
гра ди ли ови објек ти, нисмо ста ли и даље 
смо апли ци ра ли на покра јин ским и репу
блич ким конкурсима како бисмо уре ди ли 
већ посто је ће шко ле. Циљ нам је да деци 
напра ви мо што боље и без бед ни је усло
ве за бора вак и рад. Иде мо корак по 
корак. Пан де ми ја нас је успо ри ла, али 
нас није зау ста ви ла. Сле ди уре ђе ње 
енте ри је ра ста рог објек та овог врти ћа. 
Про је кат је готов, оста ло је да при сту пи
мо сана ци ји и уре ђе њу. За вртић „Масла
чак“ се завр ша ва про је кат за сана ци ју. 
Тако ђе, ради се про је кат за сана ци ју 
врти ћа „Лане“ у Мачван ској Митро ви ци. 
Оче ку је мо изград њу фискул тур не сале у 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић Народ“ и 
рекон струк ци ју сале за физич ко у ОШ 
„Јован Попо вић“. Захва љу јем се сви ма 
који су уче ство ва ли у реа ли за ци ји овог 

про јек та, а мали ша ни ма који ће поха ђа ти 
овај обје кат и вас пи та чи ма желим мно го 
лепих дана, каза ла је Све тла на Мило ва
но вић.

Дирек то ри ца Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“ Биља на Цви је тић није кри ла 
задо вољ ство што су радо ви завр ше ни и 
што ће мали ша ни и запо сле ни има ти 
најмо дер ни је и нај бо ље усло ве за рад. 

– Због епи де ми је не ради мо пуним 
капа ци те том. Одно сно, не иду сва деца у 
вртић. Али се нада мо да ће се и то уско ро 
завр шити. Изу зет но нам је дра го што је 
наша дуго го ди шња жеља и потре ба за 
изград њом ова ко вели ког и лепог врти ћа 
поста ла реал ност. Деца су доби ла про
стор који је под сти ца јан и моћи ће да сти
чу сво ја нова зна ња, иску ства и вешти не, 
а вас пи та чи ће моћи да уна пре ђу ју сво ју 
вас пит ну прак су, рекла је Биља на Цви је
тић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Оби ла зак врти ћа

Све тла на Мило ва но вић Биља на Цви је тић

Савремени објекат за 140 малишана
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Митро ви ца предњачи у броју
вак ци ни са них гра ђа на
На сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу

а ци је, која је одр жа на 16. апри ла 
било је речи о про це су иму ни за ци

је, епи де миј ској ситу а ци ји и пошто ва њу 
про ти ве пи де миј ских мера. Нови на у вези 
са мера ма јесте да је доне та одлу ка да 
ста ри ји основ ци и сред њо школ ци од 19. 
апри ла наста ву пра те у шко ли. Како је 
рекла дирек тор ка Заво да за јав но здра
вље др Нада Зец Пет ко вић епи де ми о
ло шка ситу а ци ја у Сре му се оце њу је као 
ван ред на са бла гим падом бро ја инфи ци
ра них и потвр ђе них слу ча је ва инфек ци је 
коро навиру сом. У Срем ској Митро ви ци 
је закључ но са 15. апри лом реги стро
ва но 437 обо ле лих од кови да19, док је 
у Сре му тог дана било 1795 случајева 
инфекције. У Општој бол ни ци је истог 
дана у Коро нацен тру било сме ште но 
140 паци је на та. Пре ма речи ма др Ади ла 
Елха га, начел ни ка Опште меди ци не, вак
ци на ци ја про ти че и нај бо љем реду. 

– Незва нич но, Срем ска Митро ви ца 
је лидер у бро ју вак ци ни са них у општој 
попу ла ци ји, али и у попу ла ци ји ста ри
јих од 65 годи на. Про це нат вак ци ни са
них ста ри јих од 65 годи на је 69 посто. 
Закључ но са 16. апри лом, вак ци ни са но 
је 24.844 осо бе првом дозом вак ци не, а 
дру гом 22.272 осо бе. На рас по ла га њу 
су „Фај зер”, „Астра Зене ка”, „Сино фарм” 
вак ци не, а оче ку је мо да стиг ну и вак ци не 
„Спут њик V”. Број првих пре гле да у ковид 
амбу лан та ма кре ће се изме ђу 40 и 50 
што није вели ки број за Срем ску Митро
ви цу, изја вио је др Елхаг.

Пре ма речи ма др Зец Пет ко вић, број 
изле че них на днев ном нивоу пре ва зи
ла зи број ново по твр ђе них инфек ци ја 
коро навиру сом, тако да је, на при мер, 
15. апри ла 591 лице изле че но у Сре му. 
Од тог бро ја, у Срем ској Митро ви ци је 

62 изле че на лица, Ста рој Пазо ви 204, у 
Руми 100, Инђи ји 115, Ири гу и Шиду 35 и 
Пећин ци ма 56.

– Током 15. апри ла у Сре му је реги
стро ва но 100 нових слу ча је ва обо ље ва
ња, од тог бро ја у Срем ској Митро ви ци 
је тог дана реги стро ва но 27 нових лица, 
тај број у Ста рој Пазо ви је 29, Руми 18, 
Инђи ји 12, Ириг чети ри, Шиду и Пећин ци
ма по пет лица. У дијаг но сти ци су и даље 
доми нант ни брзи анти ген ски тесто ви. У 
бро ју обо ле лих, пред ња чи рад но актив
но ста нов ни штво живот не доби од 30 до 
50 годи на. У Ста рој Пазо ви има мо 448 
актив на слу ча ја, Руми 297, Инђи ји 231, 
Ири гу 69, Шиду 185, Пећин ци ма 128, 
рекла је др Зец Пет ко вић.

Др Дра ган Мало ба бић је казао да се 
16. апри ла на респи ра то ру нала зи ло 16 
паци је на та. 

– Надам се да ће се број паци је на та 
обо ле лих од коро навиру са сма њи ва ти. 

Има мо успе шну вак ци на ци ју и нада мо 
се да ће се и оста ле срем ске општи не 
се угле да ти на Срем ску Митро ви цу и да 
ће се и они при бли жи ти овим бро је ви ма 
који су ствар но фасци нант ни. Желим да 
Срем ска Митро ви ца што пре има 30.000 
вак ци ни са них сугра ђа на, рекао је др 
Мало ба бић. 

Комунални инспектор Милош Маџић 
је под се тио да сви трго вин ски, занат
ски и уго сти тељ ски објек ти могу ради ти 
до 22 часа, с тим да уго сти те љи сво ју 
делат ност могу оба вља ти само у лет њим 
башта ма. 

– Митро вач ки уго сти те љи, иако се 
нала зе у неза вид ном поло жа ју, су изу
зет но спрем ни на сарад њу. Нема тако
зва них коро нажур ки или орга ни зо ва ња 
било ког вида про сла ва, тако да може мо 
рећи да је ситу а ци ја на тере ну задо во
ља ва ју ћа, рекао је Маџић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

ИРИГ
У ири шкој општи ни ситу а ци ја са коро

на ви ру сом је нешто боља него про шле 
неде ље јер, како смо инфор ми са ни од 
пред сед ни ка Општи не Тихо ми ра Сто ја
ко ви ћа, било је 85 актив них слу ча је ва, 
што је нешто мање него прет про шле 
неде ље. То се види и по бро ју пре гле да 
у Дому здра вља Ириг.

– Има мо мање пре гле да него рани је, 
у про се ку је реч о два де се так пре гле да. 
Исто вре ме но, у нашем Дому здра вља 
смо дали укуп но 4.300 вак ци на, док је 
ком плет ну иму ни за ци ју про шло 2.150 
гра ђа на – рекао је др Небој ша Ацин, 
дирек тор Дома здра вља. 

РУМА
У рум ској општи ни, закључ но са 18. 

апри лом, вак ци ни са но је 11.714 гра ђа на 
првом дозом вак ци не, док је њих 6.636 

ком плет но вак ци ни са но.
Како сазна је мо од др Татја не Вино

кић, коор ди на тор ке за вак ци на ци ју Дома 
здра вља Рума, мину ле неде ље гра ђа
ни ма су биле доступ не „Фајезеровa“ 
и „Сино фарм“ вак ци на, а врши ла се и 
иму ни за ци ја непо крет них лица у гра ду и 
сели ма рум ске општи не.

Током ове неде ље врши се ревак ци
на ци ја гра ђа на који су при ми ли руску 
„Спут њик Ве“ вак ци ну, а упо ре до се 
реа ли зу је и прво вак ци ни са ње гра ђа на, 
како оних зака за них, тако и неза ка за них.

ПЕЋИНЦИ

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 пећи нач кој 
општи ни је потвр ђе но пет нових слу ча
је ва инфек ци је виру сом ковид19, а 
током целе прет ход не неде ље потвр ђен 
је 51 нови слу чај зара зе.

– Већ дру гу неде љу заре дом број 
потвр ђе них слу ча је ва инфек ци је коро
на ви ру сом је у бла гом опа да њу и епи де
ми о ло шка ситу а ци ја у пећи нач кој 
општи ни пока зу је зна ке сми ри ва ња. 
Сма њу је се и број актив них слу ча је ва 
инфек ци је. Мак си мум смо дости гли 8. 
апри ла, када смо има ли 214 актив них 
слу ча је ва, док је до 16. апри ла тај број 
опао на укуп но 128 слу ча је ва. Ова кви 
пода ци нам дају осно ва за уме ре ни 
опти ми зам, али уко ли ко жели мо да 
задр жи мо овај пози ти ван тренд мора мо 
пошто ва ти све про пи са не мере зашти те 
од шире ња инфек ци је и наста ви ти са 
иму ни за ци јом ста нов ни штва – изја вио је 
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. 

Он је још јед ном упу тио апел гра ђа ни
ма пећи нач ке општи не да се при ја ве за 
вак ци на ци ју 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.

Штаб за ван ред не ситу а ци је
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РЕГИ О НАЛ НА ДЕПО НИ ЈА СРЕММАЧВА

Демон стра ци ја рада
дро би ли це отпа да
На Реги о нал ној депо ни ји „Срем

Мачва“ 14. апри ла је пока зан 
рад савре ме не мобил не дро

би ли це немач ке фир ме „Егерс ман“. 
Реч је о маши ни која је наме ње на за 
обра ду каба стог отпа да и гра ђе вин
ског мате ри ја ла, а наме ње на је за рад 
на реги о нал ним и дивљим депо ни ја
ма. Демон стра ци ју рада дро би ли це је 
испра тио начел ник Град ске упра ве за 
соци јал ну зашти ту и зашти ту живот не 
сре ди не Дра жен Риђо шић.

– Ова маши на је посеб но је зна чај на 
за отпа де и депо ни је које има ју више 
фрак ци ја и више врсте отпа да. Ова ква 
дро би ли ца омо гу ћа ва дужи век рада 
депо ни је, као и укла ња ње дивљих 
депо ни ја. На маши ни посто ји нож који 
може да се кори гу је и да слу жи за 
усит ња ва ње дрве ног отпа да и доби ја
ње пеле та и бри ке та. Сле де ћег месе ца 
сти же нова, већа, јача маши на у одно
су на ову и нада мо се да ћемо има ти 
при ли ке да на јед ној од дивљих депо
ни ја види мо њен рад, рекао је Дра жен 
Риђо шић.

Набав ком јед не ова кве маши не, 
реши ло би се пита ње депо но ва ња 
чвр стог отпа да, наро чи то са гра ђе вин
ских депо ни ја. Пре ма речи ма Срби
сла ва Пет ко ви ћа из Фон да „ЕУве ле“, 
први пут је на ини ци ја ти ву тог фон да у 

Срби ји орга ни зо ва но суфи нан си ра ње 
набав ки маши на за реци кла жу. 

– Вели ки број маши на ћемо доби
ја ти на про бу. Ако се општи ни или 
гра ду допад не маши на која је на про
би, онда ћемо се зајед но са гра дом 
дого во ри ти, пла ти ти и кон ку ри са ти за 
сред ства Европ ске уни је. Фонд са 70 
посто суфи нан си ра сред ства за набав
ку маши не. Ова кве маши не су вео ма 

зна чај не зато што сма њу ју обим реги
о нал не депо ни је. Бит но је да се што 
више реци кли ра, јер се тако сма њу
је обим отпа да, а нарав но, доби ја се 
сиро ви на која поста је енер гент и даље 
може да се кори сти у одре ђе не свр хе. 
Нај бит ни ји је у све му еко ло шки моме
нат, рекао је Пет ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дра жен Риђо шић Срби слав Пет ко вић

Упо тре ба дро би ли це има вели ки еко ло шки зна чај
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OСНОВНА ШКО ЛА „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Посе та пред шко ла ца
У уто рак, 13. апри ла 

Oсновну шко лу „Сло
бо дан Бајић Паја“, у 

циљу тран зи ци је кроз обра
зов ни систем, посе ти ла је 
при прем на пред школ ска 
гру па еко ло шке пред школ
ске уста но ве „Сто но ги ца“. 
Децу и њихо ве роди те ље 
пред во ди ла је вас пи та чи ца 
Весна Ста ни ми ро вић. 

Увод ном реч ју при сут
ни ма се обра тио дирек тор 
шко ле Ђор ђе Цви ја но вић. У 
про стра ном школ ском холу, 
воде ћи рачу на о епи де ми
о ло шким мера ма, деца су 
има ла при ли ку да уз аси
стен ци ју учи те љи ца Сла ви
це Раде вић и Соње Мило
ше вић актив но уче ству ју 
у кре а тив ној ради о ни ци. 
Дирек тор шко ле про вео 
је затим децу и роди те ље 
кроз шко лу и упо знао их са 
наме ном одре ђе них школ
ских про сто ри ја, као што су 
библи о те ка, чита о ни ца, про
ду же ни бора вак, сто ма то ло

шка орди на ци ја, инфор ма
ти ка и дру ге. 

У фискул тур ној сали 
доче ка ла их је про фе сор ка 
физич ког вас пи та ња Гор да

на Бур му џи ја са уче ни ца ма 
ста ри јег школ ског узра ста, 
које су има ле уло гу пома
га ча. Пред школ ци су у вре
мен ском окви ру скра ће ног 

школ ског часа ужи ва ли у 
спорт ским актив но сти ма, 
које су под ра зу ме ва ле мини 
поли гон и мани пу ли са ње 
рекви зи ти ма.

Пред школ ци ПУ „Сто но ги ца“ упо зна ли се са настав ни ци ма и учи те љи ма 

ПОД РУЧ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ ОШ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“ У МАН ЂЕ ЛО СУ

Уре ђе ни тоа ле ти у школи
У под руч ном оде ље њу 

Основ не шко ле „Сло
бо дан Бајић Паја“ 

у Ман ђе ло су уре ђе ни су 
тоа ле ти и рекон стру и са
ни мокри чво ро ви. Зоран 
Ђурић, начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, тим 
пово дом је посе тио ову шко
лу 13. апри ла. Вред ност 
радо ва је 160.000 дина ра и 
финан си ра ни су из град ског 
буџе та.

– Пра ви при мер добре 
сарад ње Месне зајед ни це 
„Ман ђе лос”, Основ не шко
ле „Сло бо дан Бајић Паја” 
и Гра да Срем ске Митро ви
це огле да се у завр шет ку 
ових радо ва. Сма трам да 
све оста ле месне зајед ни
це и оста ле шко ле могу да 

се угле да ју на ову сарад њу. 
И даље ћемо се тру ди ти да 
ство ри мо што боље усло ве 
за сву децу, у свим шко ла
ма, и уоп ште у уста но ва ма 
обра зо ва ња, рекао је Зоран 
Ђурић.

Дирек тор Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић Паја“ Ђор

ђе Цви ја но вић захва лио се 
на сред стви ма које је локал
на само у пра ва издво ји ла 
како би се рекон стру и са ли 
тоа ле ти у под руч ном оде
ље њу у Ман ђе ло су.

– Увек нам је задо вољ ство 
и част када нас посе те чла
но ви Град ске упра ве, посеб

Уре ђе ни тоа ле ти

Зоран Ђурић
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Зора ну Ерде гу
уру че на елек трич на 
инва лид ска коли ца

Митров ча нин Зоран 
Ердег (46) већ 30 
годи на болу је од 

тумо ра кости ју. Вре ме ном, 
болест је учи ни ла сво
је па је Зоран остао без 
ноге. Због при ро де боле
сти, Зоран је често морао 
да буде код куће, јер није 
имао сна ге да гура кла
сич на инва лид ска коли ца. 
Међу тим, његов живот ће 
убу ду ће бити мно го лак ши. 
Наи ме, 14. апри ла 
уру че на су му елек
трич на коли ца, у 
чијем дона тор ству је 
уче ство ва ла локал
на само у пра ва и 
Митров ча нин Слав
ко Попо вић, вла сник 
фир ме „Лидер про“. 
Поред Слав ка Попо
ви ћа, том при ли
ком, Зора на Ерде га 
су посе ти ли гра до
на чел ни ца Све тла
на Мило ва но вић и 
начел ник Град ске 
упра ве за соци јал ну 
и здрав стве ну зашти
ту Дра жен Риђо шић.

– Ова дона ци ја 
ми зна чи мно го, јер  

сам због боле сти затво рен 
у кући. Нисам могао да се 
кре ћем нити да иза ђем из 
куће. Госпо дин Попо вић је 
био орга ни за тор све га. Чим 
будем мало здра ви ји и ја ћу 
помо ћи сви ма коме могу. 
Желим да истак нем и дам 
при мер сви ма који болу
ју од неке тешке боле сти 
да се ника да не пре да ју и 
да се увек боре. Захва љу
јем се сви ма, али нај ви ше 

мојој супру зи која је моја 
подр шка све вре ме, рекао 
је Зоран Ердег.

Дра жен Риђо шић је том 
при ли ком рекао да је Град 
пре по знао про блем Зора
на Ерде га и да су уз помоћ 
дона то ра наба вље на инва
лид ска коли ца, чија је вред
ност 250.000 дина ра.

– Коли ца су елек трич на 
и нада мо се да ће Зора ну 
олак ша ти живот. Тако ђе, 

нада мо се да ће бити 
мно го само стал ни ји, 
мобил ни ји, и да ће 
у наред ном пери о ду 
ићи на места на која 
до сада није могао. 
Локал на само у пра ва 
ће и даље пома га ти 
свим гра ђа ни ма који
ма је потреб на наша 
помоћ, рекао је Дра
жен Риђо шић.

Том при ли ком, 
поро ди ца Ердег је 
гра до на чел ни ци Све
тла ни Мило ва но вић 
и Слав ку Попо ви ћу 
уру чи ла при год не 
покло не.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Зоран Ердег са Све тла ном Мило ва но вић и Слав ком Попо ви ћем
Буду ћи ђаци прва ци и 

њихо ви роди те љи, задо
вољ ни и испу ње ни лепим 
ути сци ма напу сти ли су шко
лу. Вас пи та чи ца Весна Ста
ни ми ро вић захва ли ла се 
колек ти ву шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“ на топлом при је
му и про фе си о нал ном одно
су пред став ни ка шко ле, који 
под сти че на добар рад.

но када је повод добар, пре 
све га за уче ни ке. У сарад
њи са Град ском упра вом 
смо довр ши ли  један про је
кат, који је пре чети ри годи
не покре нуо Секре та ри јат 
за обра зо ва ње. Начел ник 
Ђурић је неко ко зна да пре
по зна при о ри те те и дра го 
нам је што не пра ви раз ли
ку изме ђу школ ских под руч
них и цен трал них оде ље ња. 
Изу зет но смо задо вољ ни 
обно вом сани тар них чво ро
ва, одно сно сана ци јом ПВЦ 
сто ла ри је, рекао је Ђор ђе 
Цви ја но вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Ђор ђе Цви ја но вић

Зоран Ердег
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Раз го во ри о при кљу че њу 
Руме на Реги о нал ну депо ни ју
У Срем ској Митро ви ци је одр жан 

зајед нич ки саста нак пред сед
ни ка рум ске Општи не Сла ђа на 

Ман чи ћа и гра до на чел ни ка Срем ске 
Митро ви це Све тла не Мило ва но вић и 
Шап ца Алек сан дра Паји ћа.

Тема овог састан ка, који је одр жан 
14. апри ла, било је при кљу че ње Руме 
Реги о нал ној депо ни ји „Срем – Мачва“, 
а том при ли ком су дого во ре ни кон
крет ни кора ци веза ни за при кљу че ње 
рум ске општи не на ову депо ни ју, као и 
стан дар ди који се мора ју испу ни ти да 
би се кому нал ни отпад на аде ква тан 
начин одво зио и депо но вао.

Први човек рум ске Општи не је том 
при ли ком захва лио гра до на чел ни ци 
Све тла ни Мило ва но вић која је вео ма 
брзо зака за ла овај трој ни саста нак, 
којем су при су ство ва ли и дирек тор ЈП 
„Кому на лац“ Рума и дирек тор Реги о
нал не депо ни је.

– Дого вор је да даљи посао пре пу
сти мо струч ним људи ма из ових јав них 
пред у зе ћа. Сле ди пот пи си ва ње уго
во ра и нео п ход них стан дар да који се 
мора ју испу ни ти како би се сме ће на 
аде ква тан начин одво зи ло и депо но ва
ло на Реги о нал ну депо ни ју. Ово за нас 
има немер љив зна чај, јер ћемо после 
више деце ни ја ући у про је кат затва ра
ња посто је ће депо ни је која изми че кон
тро ли, а да исто вре ме но има мо уре
ђе но одла га ње сме ћа на аде кват ном 
месту које је за ту наме ну и напра вље
но – иста као је Ман чић.

Он је додао да то није посао који 
се може ура ди ти брзо, доста фак то ра 
мора да се задо во љи у наред ном пери
о ду, те да ће се потру ди ти да се у што 
кра ћем вре мен ском року све реши, 
јер је то у инте ре су гра ђа на и рум ске 
општи не.

– Тре ба оспо со би ти ЈП „Кому на лац“ 
када је реч о свој потреб ној логи сти

ци, од ками о на, кон теј не ра, пла тоа за 
сор ти ра ње отпа да и све га оно га што је 
нео п ход но. С обзи ром на то да смо у 
ово озбиљ но ушли и да има мо озбиљ
ну наме ру да тај дуго го ди шњи про блем 
наше општи не реши мо, мислим да 
ћемо то ура ди ти у нај кра ћем могу ћем 
року – рекао је Ман чић.

Дирек тор ЈП „Кому на лац“ Рума Дра
ган Панић је ука зао да ће се овим сва
ка ко реши ти дуго го ди шњи про блем 
који мучи све општи не и гра до ве у 
Срби ји, па тако и Руму.

– Нама пред сто ји јед но орга ни за ци
о но спро во ђе ње свих посту па ка који 
ће нам омо гу ћи ти да лак ше и еко но
мич ни је, све оно што саку пља мо по 
рум ској општи ни, пре ве зе мо до Реги
о нал не депо ни је и то ће тра ја ти неко 
вре ме. Сва ка ко ћемо реша ва ти све оне 
про бле ме који су до сада мучи ли, како 
гра ђа не Руме, тако и целе општи не – 

рекао је Панић.
Гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви

це Све тла на Мило ва но вић је иста кла 
да се Реги о нал ној депо ни ји при кљу
чу је рум ска општи на, али да би уско
ро тре ба ло да се при кљу чи и шид ска 
општи на.

– То је тре нут но у про це ду ри, тако да 
ћемо напра ви ти јед ну лепу при чу, при
мер добре прак се како се то ради када 
смо сви зајед но – рекла је гра до на чел
ни ца Мило ва но вић.

Реги о нал но реша ва ње про бле ма 
одла га ња отпа да и зашти та живот не 
сре ди не су при о ри те ти Гра да Шап ца и 
гра до ва и општи на који су у окру же њу.

– Ово је један добар при мер сарад ње 
два гра да, Шап ца и Срем ске Митро ви
це и Општи не Рума око при о ри тет них 
пита ња веза них за зашти ту живот
не сре ди не – иста као је Алек сан дар 
Пајић, гра до на чел ник Шап ца. С. Џ.

Све тла на Мило ва но вић и Сла ђан Ман чић

Уче сни ци раз го во ра у Срем ској Митро ви ци
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Мешта ни поса ди ли 50 сад ни ца
У Шатрин ци ма је реа ли зо ва на 

акци ја у којој је заса ђе но 50 сад
ни ца белог јасе на у окви ру акци
је „Поса ди свој хлад“.

Уче сни ци акци је су били 
мешта ни, чла но ви Ловач ког дру
штва „Фазан“, као и вас пи та чи
ца са децом и роди те љи ма из 
под руч ног оде ље ња ДУ „Дечи ја 
радост“. Уз лепо дру же ње заса
ђе не су сад ни це које ће чини ти 
дрво ред на изла зу из села ка 
Добро до лу. 

Ова зајед нич ка актив ност је 
оку пи ла већи број уче сни ка и 
наи шла је на пози тив не реак ци је 
мешта на.

С. Џ.
Сад ња у Шатрин ци ма

ИГОР ЈУРИЋ У РУМИ

Пре да ва ње о иза зо ви ма
на интер не ту за мла ђу децу
Игор Јурић, осни вач 

Фон да ци је „Тија
на Јурић“, одр жао 

је ради о ни цу на тему без
бед но сти и опа сно сти ма 
на интер не ту 17. апри ла у 
Руми и то за децу мла ђег 
узра ста.

Орга ни за тор ове ради о
ни це је Софи ја Маној ло вић, 
про фе сор ка фило зо фи
је, која држи и еду ка тив не 
ради о ни це „Фило зо фи ја са 
децом“.

– У неко ли ко навра та 
смо раз го ва ра ли на нашим 
ради о ни ца ма о без бед но сти 
и како да се деца зашти те, 
шта се све деша ва око нас 
и зато сам дошла на иде ју 
да би било добро да неко ко 
је ствар но добро еду ко ван 
о томе одр жи ради о ни цу. У 
овој ради о ни ци су уче ство
ва ли моји пола зни ци, као и 
пола зни ци драм ске сек ци је 
Град ског позо ри шта Рума, а 
то су деца узра ста од седам 
до 12 годи на. Мислим да 
је јед на ова ква ради о ни ца 
нео п ход на, јер дру га чи је је 
када деци гово ре роди те
љи, а дру га чи је је када то 
ради неко ко је заи ста еду
ко ван за ову тему – рекла је 
Софи ја Маној ло вић.

Игор Јурић је деци одр
жао пре да ва ње „Тија на 

клик“, а реч је о јед ном стан
дард ном пре да ва њу о опа
сно сти ма на интер не ту, али 
при ла го ђе ном овом деч јем 
узра сту.

– Ова пре да ва ња су 
искљу чи во веза на за начин 
како обја сни ти деци шта је 
гене рал на опа сност, начин 
како да их заин те ре су је
мо да они схва те коли ко 
је важно да на неке ства
ри обра те пажњу. То су 
оне основ не ства ри: како 
се при ја ви ти на дру штве
ну мре жу, јер не може сада 

да им се при ча да не иду на 
дру штве не мре же, јер ће 
они ту сва ка ко бити, које су 
врло бит не ства ри и инфор
ма ци је које не сме ју да дају, 
када при ча мо о виру си ма, 
шта не сме ју да клик ну, јер 
би могли да зара зе свој 
ком пју тер и изгу бе неке сво
је лич не фото гра фи је или 
дру ге инфор ма ци је. То су 
неке основ не ства ри које су 
јако бит не. Са децом овог 
узра ста је јако тешко ради
ти, мораш бити врло обу чен 
да би их заин те ре со вао, 

јер ако они схва те да зна
ју више од тебе, ти си онда 
пора жен у тој утак ми ци – 
каже Игор Јурић.

Он дода је да је у Руми већ 
одр жао неко ли ко пре да ва
ња, а после пау зе иза зва не 
коро на пан де ми јом, одр жа
но је већ неко ли ко ради о ни
ца на ову тему. 

– Наста вља мо сада да 
ради мо са овим узра стом 
деце са који ма је јако лепо, 
али и зах тев но ради ти – 
иста као је Игор Јурић.

С. Џаку ла

Игор Јурић о опа сно сти ма на интер не ту



12 21. APRIL 2021.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

ХРТ КОВ ЦИ

Посе та и помоћ поро ди ци 
Мар ти не Хор ва ћа нин

Пред сед ник рум ске Општи не Сла
ђан Ман чић посе тио је само хра
ну мај ку Мар ти ну Хор ва ћа нин 

која са сво јих четво ро деце живи у 
тешким усло ви ма и без посла у Хрт
ков ци ма, у кући пуној вла ге. Пред сед
ник Ман чић је у посе ти био 14. апри ла, 
а поред нов ча не помо ћи, ова поро ди
ца је доби ла и пре храм бе не про из во
де и слат ки ше, те играч ке за децу, као 
и лап топ који је обез бе ди ло ЈП „Гас – 
Рума“. 

Овај лап топ ће нај ви ше зна чи ти три
на е сто го ди шњем Недељ ку, који није 
био у могућ но сти да, до сада, пра ти 
онлајн наста ву. Поред Недељ ка, Мар
ти на има још кћер ке Души цу од девет 
и Жив ки цу од шест годи на, као и Мар
ка који уско ро пуни две годи не.

Сла ђан Ман чић је ука зао да су са 
посеб ним задо вољ ством помо гли овој 
жени, која и поред четво ро деце и са 
малом соци јал ном помо ћи живи, а да 
при том, нијед ном није дошла да тра жи 
помоћ. Пита ње је да ли би и дошла, да 
њен ком ши ја није питао да ли могу да 
дођу и изло же ситу а ци ју у којој ова 
само хра на мај ка живи.

– Чуо сам од Мар ти не да сама поди
же четво ро деце, а при ма само соци
јал ну помоћ од 7.000 дина ра, уз поне
кад додат ну зара ду од повре ме них 
посло ва. Осим тога, њених дво је деце 

иду у хрт ко вач ку ОШ „Милош Црњан
ски“, а у овој ситу а ци ји епи де ми је, 
када је онлајн наста ва, деца не могу 
да уче јер нема ју ком пју тер, нити 
мобил ни теле фон, нити интер нет. 
Када сам чуо ту при чу зака за ли смо 
Општин ско веће и издво ји ли 50.000 
дина ра помо ћи поро ди ци – каже Ман
чић.

Од тог нов ца Мар ти на је већ купи ла 
лами нат и још нешто гра ђе вин ског 

мате ри ја ла како би наста ви ла да опре
ма нови део куће, јер је ста ри пун вла
ге.

– Општин ски функ ци о не ри су саку
пи ли још 50.000 дина ра, што смо јој 
данас и уру чи ли, као и лап топ које је 
купи ло ЈП „Гас – Рума“, како би деца 
могла несме та но да пра те онлајн 
наста ву. Ова жена је пока за ла да је 
пра ви борац, јер је до сада, какотако 
успе ва ла да пре ва зи ђе сво је про бле
ме. Потру ди ћу се да испу ним оно што 
сам обе ћао овој жени. Њој тре ба наћи 
посао, да има редов на при ма ња. Без 
сигур ног при ли ва нов ца на месеч ном 
нивоу тешко да се може обез бе ди ти 
сигур ност за мај ку и децу – рекао је у 
посе ти Сла ђан Ман чић.

Од Мар ти не Хор ва ћа нин нови на ри 
су доби ли само крат ку изја ву, јер су је 
сузе врло брзо пре ки ну ле у дава њу 
изја ве. 

– Сна ла зи ла сам се сама раде ћи 
посао који ми пону ди ком ши лук, да 
опе рем, почи стим, поко сим тра ву... 
Људи пла те коли ко могу и од тога сам 
живе ла. Ова подр шка ми пуно зна чи, 
захва љу јем сви ма. Посеб но ми зна чи 
то што ће деца моћи да наста ве нор
мал но уче ње, а нај ви ше ће ми зна чи ти 
да доби јем посао – рекла је Мар ти на 
Хор ва ћа нин.

С. Џаку ла

Помоћ поро ди ци Хор ва ћа нин

Мар ти на Хорваћанин
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РУМ СКЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Обез бе ђе но 30 паметних табли
Три де сет памет них, одно сно 

интер ак тив них табли, обез бе
ђе не су за све рум ске основ не 

шко ле и овом набав ком је реа ли зо ван 
први од пет про је кат пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња, за које су се Румља
ни опре де ли ли да се финан си ра ју из 
буџе та у овој годи ни.

Жељ ко Јова но вић, дирек тор фир ме 
„Миле ни јум систе ми“, која је испо ру чи
ла ове интер ак тив не табле и про јек то
ре, каже да су они једи ни про из во ђа
чи ових табли у југо и сточ ној Евро пи. 
Они су мину ле годи не интер ак тив
ним табла ма опре ми ли све основ не и 
делом сред ње шко ле у Вој во ди ни.

– Дра го ми је да је локал на само у
пра ва пре по зна ла зна чај интер ак тив
них табли за обра зо ва ње, јер је то 
јед на кари ка ка уна пре ђе њу зна ња 
уче ни ка. Кори шће њем ових табли се 
пости же знат но већа ефи ка сност у 
уче њу, јер су деца фоку си ра на на оно 
што се ради. Они нема ју про блем да 
ли ће нешто бити запам ће но или не, 
као што је био слу чај са ста рим табла
ма, јер кад настав ник испи ше таблу, 
он мора да обри ше да би наста вио 
даље да пре да је. У овом слу ча ју има 
нео гра ни чен број стра на које може да 
испи ше и увек може да се вра ти на оно 
што је напи сао рани је, дакле, већи је 
ква ли тет наста ве и уче ња – поја шња
ва Јова но вић.

Када су ове интер ак тив не табле у 
пита њу, модер ни јих нема, а фир ма ће 
обез бе ди ти и обу ку за све настав ни ке.

При мо пре да ји памет них табли и 
кра ћој пре зен та ци ји, 15. апри ла у ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“, при су ство
вао је и пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић, који је под се тио да је упра во 
набав ка ових табли за рум ске основ не 

шко ле био про је кат који је, кроз пар ти
ци па тив но буџе ти ра ње, добио нај ви ше 
гла со ва гра ђа на.

– Ово је нешто што пра ти дана шње 
модер ни је вре ме и сва ка ко ће нашој 
деци у основ ним шко ла ма мно го зна
чи ти. Сва ка наша основ на шко ла има 
бар јед ну памет ну таблу. Ове табле ће 
бити рас по ре ђе не свим нашим основ
ним шко ла ма у скла ду са бро јем раз
ре да и бро јем уче ни ка. Оно што су 
гра ђа ни желе ли ми смо испу ни ли. 
Захва љу јем фир ми „Миле ни јум систе
ми“ на ефи ка сно сти и доброј реа ли за
ци ји. Они су обе ћа ли да ће табле испо
ру чи ти у сва ку шко лу, инста ли ра ти их 
и пока за ти како функ ци о ни шу. Мислим 
да ће се деца обра до ва ти овим табла
ма, оне пра те ово вре ме, нове ИТ тех
но ло ги је и дра го ми је што смо овај 
про је кат брзо реа ли зо ва ли – рекао је 
пред сед ник Ман чић.

Вред ност 30 интер ак тив них табли са 
ПДВом изно си око три мили о на дина
ра.

Жакли на Него ва но вић, пред сед ни ца 
Акти ва дирек то ра рум ских основ них и 
сред њих шко ла, иста кла је да шко ле у 
рум ској општи ни иду у корак са новим 
тех но ло ги ја ма захва љу ју ћи подр шци 
локал не само у пра ве. То се одно си и 
на набав ку рачу на ра, штам па ча, про
гра ма као и опре ма ња шко ла.

– Табле су рас по ре ђе не пре ма бро ју 
уче ни ка. С обзи ром на то да град ске 
шко ле има ју нај ве ћи број уче ни ка, оне 
су доби ле нај ве ћи број табли. Шко ле 
које има ју под руч на оде ље ња су доби
ле по јед ну таблу за под руч но оде ље
ње. Шко ле у сели ма које су само стал
не доби ле су по јед ну, одно сно две 
табле, у зави сно сти од бро ја уче ни ка 
– рекла је Жакли на Него ва но вић.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић и Жакли на Него ва но вић

Пре зен та ци ја памет них табли

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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ШЕф ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ЕУ У СРБИ ЈИ СЕМ фАБРИ ЦИ У КРЊЕ ШЕВ ЦИ МА

Помоћ школама
у рачунарској опреми

Шеф Деле га ци је ЕУ у Срби ји, 
амба са дор Сем Фабри ци, 
дирек тор ка УНИ ЦЕФа у Срби ји 

Деја на Коста ди но ва и држав ни секре
тар Мини стар ства про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја Иви ца Радо вић у 
Крње шев ци ма су наја ви ли поче так 
дистри бу ци је табле та и лап то по ва у 
окви ру про јек та „Пре мо шћа ва ње диги
тал ног јаза за нај у гро же ни ју децу“. Про
је кат има за циљ пру жа ње подр шке за 
осни ва ње диги тал них библи о те ка и клу
бо ва за уче ни ке, као и струч но уса вр ша
ва ње настав ни ка. Европ ска уни ја је 
нај ве ћи дона тор Срби је у доме ну обра
зо ва ња и од 2003. годи не је уло жи ла 
више од 100 мили о на евра, а међу шко
ла ма које доби ја ју лап топ и помоћ за 
обу ку педа го шког аси стен та нала зи се и 

ОШ „Симе он Ара ниц ки“ из Ста ре Пазо
ве.

Деца из угро же них и сиро ма шних гру
па ци ја мора ју бити у фоку су, посеб но у 
тешким вре ме ни ма, као што је пан де
ми ја коро на ви ру са. Про је кат „Пре мо
шћа ва ње диги тал ног јаза у Срби ји за 
нај у гро же ни ју децу“ је наме њен упра во 
њима, јер је пре ла зак на онлајн наста ву 
довео до тога да се нека деца нађу у 
још тежој ситу а ци ји, у недо стат ку 
потреб не опре ме за уче ње на даљи ну.

– Пру жа мо помоћ угро же ним, осе
тљи вим гру па ма из сиро ма шних поро
ди ца и ром ској деци и у сарад њи са 
Мини стар ством про све те и УНИ ЦЕФом 
овде смо да испо ру чи мо ИТ опре му која 
ће обез бе ди ти кон ти ну и ра но ква ли тет
но уче ње деце – изја вио је Сем Фабри

ци, амба са дор и шеф Деле га ци је ЕУ у 
Срби ји.

Укуп но 30 шко ла у Срби ји ће доби ти 
65 уре ђа ја за диги тал не библи о те ке, а 
поред тога и 250 педа го шких аси сте на та 
ће доби ти лап то ве. То је укуп но 2.200 
уре ђа ја, као помоћ за 12.000 деце, да 
пре ва зи ђу овај диги тал ни јаз, јер су деца 
та која воде про ме не у све ту ако им се 
обез бе де усло ви.

– Тре ба да пре мо сти мо диги тал ни јаз 
и омо гу ћи мо сва ком дете ту и мла дој осо
би при ступ уче њу, вешти на ма и еко ном
ским могућ но сти ма, јер он пред ста вља и 
пра ва дете та – иста кла је Деја на Коста
ди но ва, дирек тор ка УНИ ЦЕФа у Срби ји.

Реч је о про јек ту вред ном два мили о
на евра који зајед нич ки спро во де Мини
стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја и УНИ ЦЕФ у Срби ји, уз финан
сиј ску подр шку и парт нер ство са Европ
ском уни јом, а реа ли зо ва ће се у 30 
локал них само у пра ва широм Срби је.

– Један од при о ри тет них циље ва 
Вла де Срби је и Мини стар ства про све
те, нау ке и тех но ло шког раз во ја јесте 
јед на ко пра во и доступ ност обра зо ва ња 
и вас пи та ња без дис кри ми на ци је и 
издва ја ња по било ком осно ву – нагла
сио је Иви ца Радо вић, држав ни секре
тар Мини стар ства про све те.

У име шко ла на дона ци ји је захва ли ла 
Миле на Ерга рац, дирек тор ка Прве 
обре но вач ке основ не шко ле, а лап топ 
за педа го шког аси стен та и помоћ за 
обу ку педа го шког аси стен та доби ће и 
ОШ „Симе он Ара ниц ки“ из Ста ре Пазо
ве. З. К. 

Сем фабри ци у Крње шев ци ма
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ПОСЕТА ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТАРА ЗА ТУРИ ЗАМ ДР НЕНА ДА ИВА НИ ШЕ ВИ ЋА

Стара Пазова има изузетне 
туристичке потенцијале
Да ста ро па зо вач ка опш

ти на има изу зет не 
тури стич ке потен ци ја

ле, потвр ди ла је и посе та 
покра јин ског секре та ра за 
при вре ду и тури зам др Нена
да Ива ни ше ви ћа, који је са 
сарад ни ци ма обишао пазо
вач ко „Поду на вље“.

У прат њи пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђа Ради но ви ћа и пред став
ни ка локал не Тури стич ке 
орга ни за ци је, покра јин ски 
секре тар је посе тио Коњич ки 
клуб „Мире ла“, који већ 11 
годи на по европ ским стан
дар ди ма узга ја и негу је коње 
и пред ста вља зна ча јан 
рекре а тив нотури стич ки 
ресурс општи не Ста ра Пазо
ва. 

Тако ђе, у Сур ду ку се нала
зи вина ри ја „Мила но вић“, 
која годи шње про из ве де од 
20 до 30 хиља да лита ра 
вина и увр шће на је у свет ски 
реги стар вина. Секре тар 
Ива ни ше вић је рекао да у 
општи ни Ста ра Пазо ва 
посто ји изу зет на синер ги ја 
изме ђу локал не само у пра ве 

и Тури стич ке орга ни за ци је, 
као и при вред них субје ка та 
који се баве разним видо ви
ма тури зма. 

– Локал на само у пра ва се 
тру ди да раз ви ја тури зам – 
нагла сио је пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић 
при ли ком оби ла ска вина ри је 
и наја вио ово го ди шњи про је
кат изград ње кеја код пла же 

„Вене ци ја“ у Ста рим Банов
ци ма.

Секре тар Ива ни ше вић је 
изја вио да је циљ Покра јин
ске вла де да у наред ном 
буџет ском пери о ду јасно 
кон ци пи ра кон кур се, како би 
се на нај бо љи могу ћи начин 
пове ћа ли тури стич ки потен
ци ја ли, сачу ва ла рад на 
места и пове ћао број запо

сле них у тури зму у Ауто ном
ној Покра ји ни Вој во ди ни.

У зва нич ној посе ти општи
ни Ста ра Пазо ва, уче ство ва
ли су и в. д. помоћ ни ка 
покра јин ског секре та ра за 
област тури зма Милан Јарић 
и дирек то ри ца Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Ста ра 
Пазо ва Дра га на Зорић Ста
ној ко вић. Д. Г.

Посе та „Поду на вљу“

Нов ча не награ де за сту ден те
ром ске наци о нал но сти

Општи на Ста ра Пазо ва 
са вели ком пажњом сва ке 
годи не спро ве де више раз
ли чи тих актив но сти како би 
се аде кват но обе ле жио 8. 
април – Свет ски дан Рома. 
Да ром ска зајед ни ца зау зи

ма посеб но место када је у 
пита њу бри га ста ро па зо
вач ке локал не само у пра ве, 
нај кон крет ни је све до чи и 
чиње ни ца да су десе ти не 
ром ских поро ди ца, поло ви
ном 2019. годи не, доби ле 

свој кров над гла вом у 
ново и згра ђе ном насе љу у 
Фру шко гор ској ули ци у Ста
рој Пазо ви. И за ово го ди
шњи пра зник, када се сву да 
у све ту гово ри о Роми ма и 
њихо вој актив ној инклу зи ји 

у дру штво, орга ни зо ван је 
при јем сту де на та ром ске 
наци о нал но сти код пред
сед ни ка Општи не Ђор ђа 
Ради но ви ћа. Овом при ли
ком, Општи на је нов ча но 
награ ди ла укуп но десет 
сту де на та ром ске наци о
нал но сти, седам сту дент ки
ња и три сту ден та, са тери
то ри је општи не Ста ра 
Пазо ва.

Овај гест који је ини ци рао 
пред сед ник Ради но вић 
пред ста вља жељу да се 
награ ди труд и мар љи вост, 
који ови сту ден ти ула жу у 
сво је обра зо ва ње. Награ ду 
сту ден ти ма је уру чио пред
сед ник Општи не Ђор ђе 
Ради но вић, а Општи на Ста
ра Пазо ва прва је у Срби ји 
која ини ци ра ова кав вид 
подр шке.

Д. Г.
Ђорђе Радиновић и награ ђе ни сту ден ти
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СТА РА ПАЗО ВА

Посета председника Канцеларије 
за Словаке у дијаспори
Милан Јан Пилип, пред сед ник 

Кан це ла ри је за Сло ва ке у дија
спо ри са седи штем у Бра ти сла

ви, у петак, 16. апри ла, посе тио је 
Ста ру Пазо ву. У деле га ци ји са њим 
био је и Игор Вен цел, заме ник амба са
до ра Сло вач ке Репу бли ке у Срби ји. 
Нај пре је бора вио у ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“, затим су гости оти шли у 
цркву, те у паро хиј ски дом где се нала
зи Цен трал ни архив Сло вач ке еван ге
лич ке цркве, где су се упо зна ли са 
исто ри ја том и зна ча јем ових инсти ту
ци ја, а сусрет са пред став ни ци ма 
уста но ва кул ту ре и Мати це сло вач ке 
усле дио је у СКУДу „Херој Јан ко Чме
лик“.

У току свог пето днев ног борав ка у 
Срби ји, Пилип је посе тио неко ли ко 
сре ди на, уста но ве и инсти ту ци је Сло
ва ка са циљем да на тере ну и у 
директ ном кон так ту са људи ма, сагле
да ста ње, упо зна се са живо том при
пад ни ка сло вач ке наци о нал но сти и 
пру жи евен ту ал ну помоћ и подр шку. 
Сло вач ки цен тар у Новом Саду, који 
би тре ба ло уско ро да буде изгра ђен уз 
финан сиј ску подр шку Сло вач ке био је 
јед на од глав них тема. Наи ме ова 
држа ва је одлу чи ла да део сред ста ва, 
која је Срби ја вра ти ла на име нека да
шњег дуга Југо сла ви је пре ма Чехо сло
вач кој, пре у сме ри за потре бе сло вач ке 
наци о нал но сти у Срби ји. У пита њу је 

сума до три мили о на евра. Завр ше так 
изград ње згра де, у цен тру Новог Сада, 
у којој ће бити сме ште но неко ли ко 
сло вач ких инсти ту ци ја, као што су 
Наци о нал ни савет, „Хлас људу“, Завод 
за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка, 
биску пи ја, ново сад ска удру же ња Сло
ва ка, пла ни ран је за две до три годи не.

У про сто ри ја ма СКУДа „Чме лик“ у 
Ста рој Пазо ви тако ђе је одр жан саста
нак са пред став ни ци ма Наци о нал ног 

саве та русин ске наци о нал не мањи не. 
Пред сед ник овог саве та Бори слав 
Сакач пот пи сао је са Љибу шком Лака
тош Мемо ран дум о сарад њи са Наци
о нал ним саве том Сло ва ка. Овде га је 
поздра вио и пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић са којим 
је раз го ва рао о сужи во ту два наро да. 
Посе ту овом месту гост из Сло вач ке је 
завр шио оби ла ском куће ака дем ске 
сли кар ке Мире Брт ка. З. Кожик

Ђорђе Радиновић и Милан Јан Пилип

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“

На сед ни ци Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва која је 
у овом сази ву одр жа на осми 
пут, локал ни одбор ни ци су у 
петак, 16. апри ла, већи ном 
гла со ва усво ји ли свих девет 
тача ка пред ло же ног днев ног 
реда. У при су ству 46 одбор
ни ка и одбор ни ца усво јен је 
Пред лог одлу ке о изме на ма и 
допу на ма Пла на гене рал не 
регу ла ци је насе ља Банов ци 
одно сно Ста ри Банов ци, 
Банов ци Дунав и Нови Банов
ци. Одбор ни ци су рас пра вља
ли о Одлу ци о кон вер зи ји 
потра жи ва ња пре ма штам па
ри ји „Бор ба“, али и о Одлу ци 
о оба вља њу кому нал не 
делат но сти зоо хи ги је не којом 
се врло пре ци зно уре ђу је ова 
област у нашој општи ни. 

Раз ма тра ни су и усво је ни, 
већи ном гла со ва, пред ло зи 

одбор нич ких гру па у вези 
избо ра рад них тела Скуп шти
не општи не и то: Саве та за 
буџет и финан си је, кому нал
не делат но сти и зашти ту 
живот не сре ди не, дру штве не 
делат но сти, ста ту тар не коми
си је, ман дат ноадми ни стра

тив не коми си је и коми си је за 
пред став ке и жал бе. Одбор
ни ци су раз мо три ли и усво ји
ли пред лог одбор нич ких гру
па у Скуп шти ни општи не за 
спро во ђе ње избо ра за саве те 
месних зајед ни ца, као и пред
лог за избор чла но ва дру го

сте пе не коми си је за спро во
ђе ње избо ра за саве те месних 
зајед ни ца. Одлу ком локал ног 
пар ла мен та део Ули це Сте ва
на Попо ва у Вој ки ће уме сто 
пар ти за на из овог места, 
поне ти име Бошка Зеко ви ћа 
Зеке, дипло ма те, про свет ног 
рад ни ка и управ ни ка ново
сад ског Позо ри шта мла дих, 
тако ђе поре клом из Вој ке. 
Јед но од одбор нич ких пита ња 
одно си ло се на део оба ле и 
вод ног про сто ра код пла же 
„Вене ци ја“ у Ста рим Банов ци
ма и поче так при прем них 
радо ва за изград њу хидро тех
нич ких обје ка та.

Осмој сед ни ци локал ног 
пар ла мен та при су ство вао је и 
пред сед ник Општи не Ђор ђе 
Ради но вић са сарад ни ци ма.

Д. Г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Засе да ли ста ро па зо вач ки одбор ни ци

Са седнице Скупштине општине
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ЈЕД НО ДНЕВ НА ОБУ КА У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ НАЛЕДА И ГИЗА

Боље инфор ми са ње
у обла сти соци јал не зашти те
У сали Скуп шти не Шид,  

14. апри ла, одр жа на 
је јед но днев на обу

ка под нази вом „Ефи ка сни 
одно си са јав но шћу и зна
чај инфор ми са ња у систе му 
соци јал не зашти те“. Овај 
про грам зајед но су орга
ни зо ва ли НАЛЕД (Наци о
нал на али јан са за локал
ни раз вој) и ГИЗ (Немач ка 
орга ни за ци ја за међу на род
ну сарад њу), а наме њен је, 
пре све га, струч ним лици
ма у локал ној само у пра ви, 
Цен тру за соци јал ни рад, 
пред став ни ци ма удру же ња 

гра ђа на.
– Ова обу ка тре ба да 

уна пре ди про грам соци
јал не зашти те у општи ни 
Шид. Кроз бољу про мо ци ју 
и инфор ми са ње тре ба да 
се попра ви имиџ соци јал
не зашти те и да се дође до 
што већег бро ја кори сни ка. 
На тај начин би сво је услу ге 
које нуде упу ти ли на пра ви 

начин ка кори снич ким гру
па ма који ма су те услу ге 
и нај по треб ни је. Тре ба да 
изра ди мо план инфор ми
са ња ста нов ни ка општи не 
Шид, који ће бити пра те ћи 
акт уз стра те ги ју соци јал не 
зашти те. У окви ру тог пла
на за пери од мајдецем бар, 
пред став ни ци који су на 
обу ци ће испла ни ра ти кон

крет не актив но сти како би 
испро мо ви са ли сво је услу
ге покре ну те кроз овај про
је кат – рекла је пси хо лог и 
пре да вач на овој обу ци Ива
на Копри ви ца.

Пола зни ке семи на ра је 
поздра вио и поже лео им 
успе шан рад пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић. Д. П.

Ива на Копри ви ца

Зоран Семе но вић поздра вља уче сни ке обу ке

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић одр жао је 15. апри ла, рад
ни саста нак са дирек то рком покра јин
ског Заво да за рав но прав ност поло
ва Ста ни сла вом Марић Госто вић и 
њеном сарад ни цом Вла ди сла вом 
Икић. Тема састан ка је била изра да 
стра те шких доку ме на та пре ко којих би 

се даље уна пре ди ла успе шна сарад
ња изме ђу Општи не Шид и Заво да за 
рав но прав ност поло ва. Дирек торка 
Заво да за рав но прав ност поло ва иско
ри сти ла је при ли ку да похва ли доса
да шњу сарад њу са Општи ном Шид и 
изра зи ла жељу да се она подиг не на 
још већи ниво.

Поред пред сед ни ка Семе но ви ћа, 
састан ку су при су ство ва ли и начел
ница Општи не Шид Боја на Мра вик, 
чланица Општин ског већа Ката ри на 
Митро вић, пред сед ница Коми си је за 
род ну рав но прав ност Сне жа на Павли
ца и секре тар СО Шид Ром ко Папу га.

 Д. П.

ПОСЕ ТА ДИРЕК ТО РКЕ ПОКРА ЈИН СКОГ ЗАВО ДА ЗА РАВ НО ПРАВ НОСТ ПОЛО ВА

Добра сарад ња са Општином Шид

Медијски пројекат „Шид општина будућности“
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Дона ци ја ЕУ при ват ним 
тури стич ким рад ни ци ма
Европ ска уни ја је и по изби ја њу 

пан де ми је коро на ви ру са, наста
ви ла са подр шком тури стич ком 

сек то ру у Срби ји. Тури стич ки рад ни ци 
су се, у овој ситу а ци ји, суо чи ли са број
ним иза зо ви ма, а један је и при ме на 
здрав стве нобез бед но сних мера чији 
је циљ спре ча ва ње шире ња коро на ви
ру са. Зато је ЕУ обез бе ди ла дона ци ју 
од 662.000 евра коју чине вред на опре
ма и дез ин фек ци о ни мате ри јал, који ће 
омо гу ћи ти да тури стич ки рад ни ци свој 
посао оба вља ју по про пи са ним мера ма, 
како би сво јим гости ма омо гу ћи ли без
бе дан бора вак. 

Ова дона ци ја је реа ли зо ва на кроз 
про је кат „#ЕУза Те бе – за кул тур но 
насле ђе и тури зам“ а сва ки кори сник је 
део добро вољ не сер ти фи ка ци о не шеме 
„Чисто и сигур но“. Реч је о ини ци ја ти ви 
која се одно си на тури стич ка пред у зе ћа 
да при ме не низ мера који ма гаран ту ју 
пот пу но без бед ност сво јим гости ма.

После зва нич не при мо пре да је дона
ци је, којој су при су ство ва ли Сем Фабри
ци, шеф Европ ске деле га ци је у Срби
ји, Јадран ка Јок си мо вић, мини стар ка 
ЕУ инте гра ци ја и Миро слав Кне же вић, 
шеф Каби не та у Мини стар ству тури зма, 
запо че ла је и дистри бу ци ја при пре мље
ног мате ри ја ла. 

Паке те опре ме је доби ла и Тури стич
ка орга ни за ци ја општи не Ириг, а реч је 
о два ато ми зе ра, пет руч них прска ли ца, 
три бес кон такт на топло ме ра, два пара 
заштит них нао ча ра и оде ла, као и дез
ин фек ци о на сред ства, а реч је десет 
пако ва ња алко хо ла од по 20 лита ра, као 
и 150 пако ва ња хипо хло ри та од по пет 
лита ра.

– Опре му и сред ства смо доде ли ли 
свим лици ма која се, на нашој тери то
ри ји, баве тури змом. На овај начин је и 
наша тури стич ка орга ни за ци ја помо гла 
мно гим при ват ни ци ма да побољ ша ју 
сво је тури стич ке услу ге у сми слу без
бед но сти гости ју – каже Дра ган Дра ги
че вић, дирек тор Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Ириг.

Поред подр шке тури зму кроз „Чисто и 

сигур но“, Европ ска уни ја је кроз про је
кат „#ЕУза Те бе – за кул тур но насле ђе и 
тури зам“ већ опре де ли ла мили он евра, 
као бес по врат ну помоћ при ват ном тури
стич ком сек то ру.

Про је кат финан си ра ју Европ ска уни
ја и Вла да СР Немач ке, а спро во ди 
Немач ка орга ни за ци ја за међу на род ну 
сарад њу /ГИЗ/.

С. Џаку ла

Поде ла при сти гле опре ме и сред ста ва у Ири гу

МАЛА РЕМЕ ТА

Рад библи о те ка у
ван ред ним окол но сти ма
Науч ни часо пис за тео ри ју и прак

су библи о те кар ства „Чита ли ште“, 
Град ска библи о те ка Пан че во и Срп

ска чита о ни ца у Ири гу били су орга ни за
то ри струч ног ску па „Рад библи о те ка у 
ван ред ним окол но сти ма“ који је 16. и 17. 
апри ла одр жан у Малој Реме ти.

Уче ство ва ли су библи о теч ки рад ни
ци из Бео гра да, Новог Сада, Пан че ва, 
Руме, Ири га, Лаза рев ца, Шида, Шап ца 
и Кла до ва, а струч ни скуп је почео увод
ним гово ри ма проф. др Гор да не Сто кић 
Симон чић са Кате дре за библи о те кар ство 
и инфор ма ти ку Фило ло шког факул те та у 
Бео гра ду и др Жар ка Вој но ви ћа из Народ

не библи о те ке Срби је на тему „Ван ред но 
ста ње као редов но у исто ри ји срп ске кул
ту ре“.

Тог првог дана пред ста вље на је и књи
га „Библи о те ке фру шко гор ских мана сти ра 
у 21. веку“ аутор ки Весне Петро вић и Вере 
Нов ко вић о којој је гово ри ла мр Гор да на 
Ђилас, а поред струч них тема, уче сни ци 
ску па су првог дана посе ти ли мана стир и 
библи о те ку мана сти ра Јазак.

Дру гог дана, опет поред струч них пре
да ва ња веза них за рад библи о те ка у ван
ред ним окол но сти ма уче сни ци су посе ти
ли и мана стир Мала Реме та.

Горан Тра и ло вић из Град ске библи о те
Стручни скуп у Малој Реме ти
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ПОМОЋ РОДИ ТЕ ЉИ МА ПРВА КА

Бес плат ни уџбе ни ци
за све ири шке прва ке

Сви ири шки прва ци ће, од нове 
школ ске годи не, учи ти из бес
плат них уџбе ни ка које ће за њих 

обез бе ди ти локал на само у пра ва. Како 
је за наше нови не изја вио Тихо мир 
Сто ја ко вић, пред сед ник Општи не, у 
буџе ту су обез бе ђе на сред ства од око 
700.000 дина ра за набав ку 90 ком пле
та уџбе ни ка за прва ке.

– Циљ нам је да помог не мо роди те
љи ма, па ако тре ба, уште де ће мо на 
нама сами ма, пре у сме ри ће мо новац 
са мање бит них ства ри на суштин ске, 
а то су деца и њихо ви роди те љи. Раз
ми шља мо и пла ни ра мо да за сле де ћу 
школ ску годи ну, ако то финан си је омо
гу ће, поред прва ка, бес плат не уџбе ни
ке при пре ми мо и за уче ни ке петих раз

ре да – каже Тихо мир Сто ја ко вић.
– Мером којом локал на само у пра ва 

жели роди те љи ма да олак ша при пре
му дете та за пола зак у шко лу, биће 
обу хва ће ни сви прва ци, без обзи ра 
на мате ри јал ни ста тус, уз насто ја ње 
да се наред не школ ске годи не мере 
подр шке роди те љи ма, у виду бес
плат них уџбе ни ка, про ши ре и на уче
ни ке петих раз ре да. Ово је сва ка ко 
још један вид подр шке роди те љи ма у 
овим тешким усло ви ма. Нама као шко
ли, то мно го зна чи и дра го нам је да се 
локал на само у пра ва одлу чи ла на тај 
корак и што се зала же за уна пре ђе
ње и побољ ша ње обра зо ва ња у нашој 
сре ди ни. Сви наши прва ци, њих 60, ће 
доби ти овај поклон, бес пла тан ком плет 

уџбе ни ка – каже дирек тор ка ОШ „Доси
теј Обра до вић“ у Ири гу Гор да на Фодог.

Слич но мисли и Саша Мате шић, 
дирек тор врд нич ке ОШ „Мили ца Сто ја
ди но вић Срп ки ња“. 

– Дра го ми је што је ири шка Општи на 
пре по зна ла потре бу да се интен зи ви ра 
ниво одго вор но сти коју локал на само у
пра ва има пре ма сво јим ста нов ни ци ма, 
посеб но пре ма надо ла зе ћим нара шта
ји ма. У нади да ће сле де ћа школ ска 
годи на поче ти на уоби ча јен начин, како 
смо ради ли пре пан де ми је, прва ке ће 
доче ка ти нови ком пле ти уџбе ни ка. То 
ће бити зна чај на подр шка за роди тељ
ски буџет и тако ће им се знат но олак
ша ти при пре ме за пред сто је ћу школ ску 
годи ну – каже Саша Мате шић. С. Џ.

ОШ „Доси теј Обра до вић“ ИригТихо мир Сто ја ко вић

ке Пан че во, који је и ини ци рао одр жа ва ње 
овог ску па, каже да сада шње видеокон фе
рен ци је путем Зума и слич них плат фор ми, 
због пан де ми је, ипак не пру жа ју довољ но 
усло ва за јед ну подроб ну сарад њу, раз го во
ре и дого вор. 

– Живу реч и живи сусрет ништа не може 
да заме ни и видим у раз го во ру са коле га ма 
да су сви вео ма срећ ни што се види мо и да 
сви ма недо ста је ова кав вид кому ни ка ци је и 
сусре та. У раду уче ству је 25 библи о теч ких 
струч ња ка и рад ни ка, а жеља нам је била 
да у јед ном живом раз го во ру види мо како 
смо пре жи ве ли годи ну за нама, што се тиче 
струч них ску по ва, али и самог кон так та са 
публи ком и чита ли штем – исти че Горан Тра
и ло вић. 

Ипак, сама тема је зами шље на мно го 
шире од саме епи де миј ске ситу а ци је, јер 
се раз го ва ра ло и о ситу а ци ја ма у који ма су 
мана стир ске библи о те ке паље не, али и про
бле ми ма када су биле попла ве или земљо

тре си, што су тако ђе, ван ред не ситу а ци је.
Тра и ло вић је наја вио да ће у часо пи су 

„Чита ли ште“ у новем бру бити тема која ће 
бити посве ће на раду библи о те ка у ван ред
ним окол но сти ма, тако да је и овај скуп у 
Малој Реме ти згод на при ли ка да се та тема 
про фи ли ше.

– Ја се раду јем ова квим сусре ти ма и раз
ме ни иску ста ва. Ово је била само јед на 
могућ ност да види мо како у свим ван ред ним 
ситу а ци ја ма, почев од нај стра шни јих, а то су 
рато ви, па и дру гим ван ред ним окол но сти
ма, може мо да ради мо. Ове нове окол но сти 
у послед њих годи ну дана су нас нате ра ле 
да изна ла зи мо и нове начи не и тех нич ке 
при сту пе како доћи до чита ла ца, како им 
помо ћи, посеб но кад смо има ли пери од 
стр о гог затва ра ња. Људи има ју потре бу за 
кому ни ка ци јом и за зна њем, а ми смо ту да 
им помог не мо – иста кла је Вера Нов ко вић, 
дирек тор ка Срп ске чита о ни це у Ири гу.

С. Џаку ла

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“
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ОДР ЖА НА СЕД МА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Кон кур си за дирек то ре
три јав на пред у зе ћа
Одбор ни ци Скуп шти

не општи не Инђи ја 
засе да ли су у петак, 

16. апри ла, и пред њима се 
нашао днев ни ред са укуп
но 36 тача ка. Као јед на од 
нај бит ни јих било је доно
ше ње одлу ке о спро во ђе
њу јав ног кон кур са за избор 
дирек то ра јав них пред у зе
ћа чији је осни вач Општи на 
Инђи ја. Како је обра зло жио 
пред сед ник Вла ди мир Гак, 
исте кли су пето го ди шњи 
ман да ти дирек то ри ма ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“, 
ЈП „Ингас“ и ЈП „Ин грин“ те 
се рас пи си ва ње кон кур са 
спро во ди у скла ду са зако
ном.

– Гене рал но сам задо
во љан радом дирек то ра 
свих јав них пред у зе ћа, а 
мислим да и гра ђа ни могу 
да буду задо вољ ни. При
ча мо искљу чи во о над ле
жно сти ма које дирек то ри 
има ју. Јав на пред у зе ћа 
добро функ ци о ни шу али 
увек има про сто ра да буде 
боље. Надам се да ћемо у 
том прав цу наста ви ти након 
избо ра нових дирек то ра 
поме ну тих јав них пред у зе
ћа о који ма ће одлу чи ва ти 
Коми си ја која ради свој део 
посла у скла ду са закон ским 
овла шће њи ма – иста као је 
Гак.

Први човек Општи не 
Инђи ја иста као је да је на 

послед њој сед ни ци Скуп
шти не општи не усво је на 
Одлу ка о изра ди изме не и 
допу не Про стор ног пла на 
општи не Инђи ја која је вео
ма зна чај на за даљи раз вој 
при вре де и дола зак нових 
инве сти то ра.

– Ради се о изме ни Про
стор ног пла на за нешто што 
нас чека у наред ном пери о
ду. Реч је о инве сти ци ји која 
ће бити чети ри пута већа 
од јапан ског „Тојо тајер са“. 
Гово ри мо о ауто мо бил
ској про из вод њи и оче ку је
мо лепе вести у наред ном 
пери о ду – обја снио је пред

сед ник Општи не Инђи ја. Он 
је дода о да ће новим инве
сти ци ја ма уско ро обра до
ва ти не само гра ђа не ове 
срем ске општи не, већ целу 
Срби ју.

– Упо ре до при пре ма мо 
терен како бисмо упот пу
ни ли и тури стич ку пону ду 
у нашој општи ни. Ту, пре 
све га, мислим на ства ра
ње усло ва да се у нашим 
викенд насе љи ма у будућ
но сти гра де базе ни, спа 
цен три, вина ри је... и све 
оно што чини јед ну озбиљ ну 
тури стич ку пону ду. Мора мо 
ство ри ти аде кват не усло ве 

јер од про шле годи не има
мо ситу а ци ју да људи због 
коро не све више „беже“ из 
гра да на село, у при ро ду, а 
ми нема мо шта да пону ди
мо. Има ли смо пре го во ре са 
чети рипет инве сти то ра који 
су били спрем ни да уло же 
и до десет мили о на евра 
али нисмо има ли аде кват не 
хоте ле, спа цен тре... све оно 
што се данас нуди у европ
ским гра до ви ма – каже Гак и 
исти че да ће у наред не две 
годи не Инђи ја има ти мно го 
бога ти ју тури стич ку пону ду 
и озбиљ ни је уго сти тељ ске 
објек те. М. Ђ.

Изград ња пумп не ста ни це у Инђи ји
На део ни ци изме ђу Инђи

је и Нових Кар ло ва ца у току 
је изград ња пумп не ста ни це 
као наста вак реа ли за ци је 
про јек та пове зи ва ња водо
вод ним цеви ма два насе ља, 
Инђи је и Бешке. Како су 
иста кли пред став ни ци Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“, 
радо ви обу хва та ју поста
вља ње бустер пум пи, апли
ка тив ног софт ве ра, елек
трич них и машин ских еле
ме на та. У међу вре ме ну је 
изме штен оптич ки кабл те 
су ство ре ни усло ви за нео
ме тан рад изво ђа ча радо ва.

– Пумп на ста ни ца је нео п

ход на ради дистри бу ци је 
пија ће воде са инђиј ских 
изво ри шта ка насе љи ма 
Бешка и Чор та нов ци. Тиме 
ће се зау век реши ти про
блем сла бог при ти ска или 
неста ши це воде у вишим 
дело ви ма насе ља – иста као 
је Дра го љуб Три фу но вић, 
дирек тор „Водо во да“, и 
додао да је вред ност про јек
та 15,57 мили о на дина ра уз 
суфи нан си ра ње Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство. Завр ше так 
радо ва се оче ку је током јуна 
ове годи не.

М. Ђ.

Сед ма сед ни ца СО Инђи ја

Изград ња пумп не ста ни це за цево вод
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Јар ков ци доби ја ју цркву
Eпископ срем ски Госпо дин Васи ли је 

осве штао је крст и плац за поди за ње 
Хра ма Све тог Мак си ма Бран ко ви ћа. 
Осве ће њу је при су ство вао пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак са сарад
ни ци ма, као и мешта ни Јар ко ва ца, који су 
на овај чин чека ли деце ни ја ма.

– Врло брзо ћемо кре ну ти и са изград
њом цркве и оче ку јем да ће про је кат на 
кон кур су наме ње ном вер ским зајед ни ца
ма бити одо брен, те ћемо се потру ди ти 
да буду обез бе ђе на сред ства за поста
вља ње теме ља. Пре ма инфор ма ци ја ма 
које имам, про је кат за изград њу цркве је 
завр шен, сле ди исхо до ва ње гра ђе вин ске 
дозво ле. Сре ћан сам што ће једи но село 
у нашој општи ни које није има ло цркву 
уско ро доби ти један такав обје кат. Као 
што бри не мо о инфра струк ту ри, тако 
води мо рачу на и о дру гим сег мен ти ма 
наше општи не. Тру ди мо се да сви вер ски 
објек ти лепо изгле да ју и да буду очу ва ни 
– рекао је пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.
Осве шта ни крст и плац за цркву у Јар ков ци ма

У циљу уво ђе ња кул ту ре пар ки ра ња, 
у Инђи ји је у петак, 16. апри ла, са 
радом поче ло „паук“ вози ло. Поме ну то 
вози ло Јав но пред у зе ће „Инђи ја пут“ 
купи ло је пре годи ну дана, а за то вре
ме извр ше не су све нео п ход не при пре
ме за рад „паук“ слу жбе као и обу ка 
рад ни ка који су анга жо ва ни на укла ња
њу непро пи сно пар ки ра них вози ла. 
Тако ђе, у дво ри шту ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ оспо со бљен је про стор у 
којем ће се депо но ва ти вози ла. „Паук“ 
вози ло биће анга жо ва но по нало гу 
општин ске инспек циј ске слу жбе и поли
ци је како би ради ло без закон ских про
бле ма.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, који је са сарад ни ци ма при су
ство вао све ча ном почет ку рада поме
ну тог вози ла, иста као је да је убе ђен да 

ће „паук“ уве сти сао бра ћај ни ред на 
ули ца ма овог срем ског гра да.

– Више неће мо дола зи ти у ситу а ци је 
да вози ло хит не помо ћи буде бло ки ра
но или да не може те да иза ђе те соп
стве ним вози лом из дво ри шта јер се 
неко непро пи сно пар ки рао. Успо ста ви
ће мо и посеб ну теле фон ску лини ју како 
би гра ђа ни могли да при ја ве непро пи
сно пар ки ра но вози ло и веру јем да 
ћемо, нажа лост, има ти пуне руке посла. 
С дру ге стра не, на овај начин ћемо 
доби ти и додат ни при ход за Јав но 
пред у зе ће „Инђи ја пут“ од којих ћемо 
моћи даље да уре ђу је мо пар кингпро
стор и да оспо со би мо нова пар кинг
места – иста као је Гак.

Пре ма речи ма Мар ка Гаши ћа, дирек
то ра ЈП „Инђи ја пут“, „паук“ слу жба ће 
ради ти сва ког дана у одре ђе ним тер

ми ни ма. Поред Инђи је, 
слу жба ће бити анга жо
ва на и по сели ма те 
општи не.

– Неће се ради ти од 7 
до 15 часо ва, као што 
сви прет по ста вља ју, 
него ћемо има ти рад но 
вре ме пре ма рани је 
утвр ђе ном дого во ру. 
„Паук“ вози ло ће ради ти 
пре и после под не, 
викен дом, али и по 
сели ма – иста као је 
Гашић и додао да ће се 
акци је по сели ма тако ђе 
спро во ди ти у сарад њи 
са инспек ци јом и поли
ци јом.

М. Ђ.

Иму ни за ци ја 
даје добре 
резул та те

Број обо ле лих од кови да19, на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, сма њу
је се послед њих неко ли ко дана. Тај 
пода так потвр ди ли су пред став ни ци 
Дома здра вља, али и први човек 
инђиј ске општи не на састан ку 
Систе ма 48 одр жа ном у петак, 16. 
апри ла. Пре ма њего вим речи ма, тог 
дана број обо ле лих кре тао се око 
330 што је за око 100 лица мање у 
одно су на пери од пре масов не иму
ни за ци је која је реа ли зо ва на у више 
навра та у Инђи ји и по сели ма те 
општи не.

– Надам се да ћемо наста ви ти 
овим тем пом и да ће тако бити и 
када је у пита њу тренд сма њи ва ња 
бро ја зара же них у нашој општи ни – 
иста као је Гак и додао да је од 
почет ка вак ци на ци је извр ше на иму
ни за ци ја код 13.400 лица.

– Када упо ре ђу је мо тај број са 
бро јем пуно лет них гра ђа на дола зи
мо до пода тка да смо, до сада, вак
ци ни са ли око 33 посто наших сугра
ђа на. Не зао ста је мо мно го за оста
лим гра до ви ма који су и рани је 
кре ну ли са масов ном иму ни за ци
јом. На добром смо путу и пози вам 
гра ђа не да се вак ци ни шу – рекао је 
Гак.

Пред сед ник је додао да је вео ма 
бит но то што инђиј ски Дом здра вља 
на рас по ла га њу има вак ци не сва 
чети ри про из во ђа ча.

М. Ђ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

„Паук“ вози ло поче ло са радом
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ТАМ БУ РА ШКИ ОРКЕ СТАР КУЛ ТУР НОУМЕТ НИЧ КОГ ДРУ ШТВА „БРИ ЛЕ“

Зву ци бео чин ске
там бу ре се дале ко чују

Teш ко да се Вој во ди на може зами
сли ти без песме там бу ра ша, а 
посеб но бео чин ски крај, где је рођен 

позна ти срп ски песник Јован Грчић 
Милен ко, који је сво је сти хо ве писао 
управо сви ра ју ћи там бу ру. Зву ци там бу ре 
нас одво де у неко дру го вре ме, вре ме 
боем ског живо та, кафан ских ноћи, а музи
ча ри сви ра ју свим срцем и душом само за 
нас. Там бу ра шки орке стар Кул тур но
умет нич ког дру штва „Сте ван Петро вић 
Бри ле“ из Бео чи на један је од орке ста ра 
са дугом тра ди ци јом. Посто ји од 1944. 
годи не, а како каже Бран ко Ракић, сада
шњи умет нич ки руко во ди лац орке стра, 
током посто ја ња орке стар су пред во ди ли 
врсни музи ча ри, почев ши од Соко ле 
Јоси па, Јова на Јова но ви ћа, Жар ка Шко
ри ћа, Зора на Сто ку ће, Мар ка Јова но ви ћа 
и Јова на Шиму но вач ког, као и Јеле не 
Обад Шћи та ро ци.

– Још 1980. годи не сам почео  само
стал но да водим там бу ра шки орке стар, 
што уз мање пре ки де радим и данас. 
Зани мљи во је напо ме ну ти и под се ти ти се 
да се на тада шњи позив  за шко лу там бу
ре јави ло пре ко седам де се то ро деце. 
Про бе су се одр жа ва ле у вели кој сали 
Ста рог двор ца, који је тада био и Кул тур
ни цен тар, библи о те ка, музич ка шко ла и 
радио општи не Бео чин. Орке стар који 
тре нут но водим је под мла ђен и чла но ви 
су одлич ни там бу ра ши. Поче ли су да сви
ра ју пре десе так годи на и неки већ има ју 
и сво је орке стре. Без  шко ле там бу ре 
нема ни мла дих там бу ра ша који ће зау зе
ти сво је место у орке стру и тиме омо гу ћи
ти да орке стар живи и ради. У шко ли 
там бу ре са при прем ном гру пом ради  и 

мој син Петар, који је насле дио моју 
љубав пре ма там бу ри. Сви из моје поро
дице су чланови КУДа, а супруга Мара је 
као вокални солиста чест гост на концер
тима. Кроз шко лу, од када је ја водим, 
про шло је више од 300 деце, каже Бран ко 
Ракић.

Ина че, Бран ко се музи ком бави од сед
ме годи не и сво је прве кора ке у све ту 
там бу ре је почео упра во у КУДу „Бри ле“. 
Како каже, учио је од врсних там бу ра шких 
вели ка на, као што су  Сава Вуко са вљев, 

Јули је Њикош и Зоран Мулић. Јед но вре
ме је био и волон тер на месту при ма ша у 
Вели ком там бу ра шком орке стру Радио
теле ви зи је Нови Сад, који је био под руко
вод ством вели ка на Јани ке Бала ша.  

– У мојој поро ди ци није било никог ко 
се бавио музи ком, али су отац и мај ка 
лепо пева ли и били соли сти у КУДу „Бри
ле“. На први поглед ми се допао изглед и 
звук там бу ри це и тако се роди ла љубав. 
Тада шњи руко во ди лац орке стра је био 
чуве ни бео чин ски там бу раш Соко ла 
Јосип, који ме је нау чио прве ноте. Био 
сам члан и там бу ра шког орке стра КУД 
„Све то зар Мар ко вић“ из Новог Сада, а на 
позив Ива на Саба, тада шњег умет нич ког 
руко во ди о ца там бу ра шког орке стра 
КУДа „Соња Марин ко вић“, радио сам и 
као његов аси стент. Ипак, све вре ме сам 
био при су тан и у „Бри ле ту“. Како је вре ме 
одми ца ло, желео сам да стек нем више 
зна ња о сви ра њу и на оста лим там бу ра
шким инстру мен ти ма, па сам нау чио да 
сви рам све инстру мен те. Тре нут но у 
орке стру сви рам  А басприм, обја шња ва 
Бран ко.    

Орке стар има  15 чла но ва, а од тога је 
пето ро у шко ли за там бу ре, која је основ 
за ула зак у тако зва ни вели ки орке стар. 
Чла но ви су већи ном мла ђег узра ста, уче
ни ци основ не и  сред ње шко ле, као и сту
ден ти. Тако ђе, ту су и одра сли, који су 
ста ри ји и иску сни там бу ра ши. Током свог 
посто ја ња там бу ра шки орке стар КУДа 
„Бри ле“ је добит ник вели ког бро ја награ
да.

– Има мо и девој чи це, које су нај ре дов
ни је и вео ма вред не и посве ће не сви ра
њу там бу ре. На почет ку девој чи ца ма буде 

Бран ко Ракић

Наступ испред Дома кул ту ре
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мало теже, јер жице там бу ре напра ве 
жуље ве на прсти ћи ма, али то брзо про ђе. 
Деча ци ма то не сме та толи ко. Ако гле да
мо награ де које је Там бу ра шки орке стар 
од осни ва ња осво јио, мора ју се иста ћи 
уче шћа на Фести ва лу у Руми, где је више 
пута насту пао и био награ ђи ван. Тре ба 
рећи да је Бео чин мала сре ди на, али да 
је, вео ма познат по там бу ра ши ма. Осим 
број них пла ке та и дипло ма, орке стар је 
више пута награ ђен Окто бар ском награ
дом Општи не Бео чин. Насту па ли смо 
широм Срби је, а и ван ње у Север ној 
Маке до ни ји, Мађар ској, Руму ни ји. Мно ги 
позна ти вокал ни соли сти били су гости на 
нашим кон цер ти ма, као што су Миша 
Бли за нац, Слав ко Наши га ћин, Мика 
Колар ски, Алек сан дар Сто ја но вић, Ђор ђе 
Чавић, Вла да Канић. На позив Свет ске 
там бу ра шке асо ци ја ци је, чије је седи ште 
у Новом Саду, и јед ног од њеног осни ва ча 
Дани ла Нин ко ви ћа, 2018. смо позва ни у 
Бео град да уз Мари ју Шери фо вић и Џена
на Лон ча ре ви ћа буде мо про мо те ри  нај
ве ћег фести ва ла там бу ра ша – Там бу ри ца 
Феста. Од свих насту па можда бих ипак 
издво јио наступ у Сту ди ју М Радио Новог 
Сада, где смо уче ство ва ли у јав ном сни
ма њу еми си је „Песмо, срце ми огреј“, коју 
уре ђу је и води Јован Ј. Јова но вић. Сту ди
ја М више нема, али је оста ла див на успо
ме на, при се ћа се наш саго вор ник. 

Он дода је да орке стар заси гур но не би 
могао да опста не без подр шке локал не 
само у пра ве и поје ди на ца добре воље.

– Там бу ра шки орке стар је увек оку пљао 
људе који воле там бу ру, без обзи ра на 
узраст или пол. Поде љен је на две кате го
ри је: ста ри ји састав и почет ни ци. Почет ни
ци поха ђа ју шко лу там бу ре, а завр шет ком 
шко ле пре ла зе у ста ри ји састав. Про бе се 
одр жа ва ју два пута недељ но и на њима се 
уве жба ва про грам за буду ће насту пе и 
кон цер те. Умет нич ки руко во ди лац пра ви 
план и про грам рада орке стра, као и пред
лог насту па и кон це ра та, који доста вља 
Управ ном одбо ру. Управ ни одбор, на 
чијем челу је истак ну ти кул тур ни рад ник 
Секу ла Петро вић, даје сво је мишље ње и 
доно си одлу ке о томе које актив но сти ће 
подр жа ти. КУД, као кори сник сред ста ва 

општи не Бео чин, не би опстао без локал
не само у пра ве. Осим ово га, локал на 
само у пра ва нам пома же и у орга ни за ци ји 
насту па који ма се обе ле жа ва ју одре ђе ни 
дату ми или тра ди ци о нал не мани фе ста ци
је зна чај не за општи ну Бео чин. Та сред
ства су из годи не у годи ну све мања и 
нису довољ на да обу хва те све про гра ме и 
путо ва ња на који ма бисмо, као ама те ри, 
желе ли да уче ству је мо. Због тога, зна чај
ну уло гу има ју и спон зо ри, који нам пру жа
ју помоћ сход но сво јим могућ но сти ма. 
Некад то буде финан сиј ска помоћ, а некад 
у мате ри ја лу или пре во зу. Овим путем 
кори стим при ли ку да им се захва лим на 
подр шци коју нам пру жа ју у раду, исти че 
Бран ко.

Он дода је да је епи де ми ја вео ма ути ца
ла на рад орке стра, као и на наше живо те. 

– Оркестар се због епидемије налази у 
транзицији јер га чине млађи тамбураши, 
али се надамо да ће се када почнемо са 
радом прикључити и старији чланови. За 
ско ро годи ну дана има ли смо све га неко

ли ко про ба и насту па. Како бисмо на неки 
начин, „доско чи ли“ коро ни и одр жа ли кон
ти ну и тет про ба, орга ни зо ва ли смо сви ра
ње „на даљи ну“. Покре ну ли смо про је кат 
у коме смо замо ли ли позна те умет ни ке и 
вокал не соли сте да насту пе с нама. На 
нашем Јутјуб кана лу може се чути шта 
смо то ура ди ли. Први се ода звао Петар 
Гој ко вић, зна ча јан умет ник који башти ни 
срп ску кул ту ру у Фран цу ској, отпе вав ши 
песму „Болу јем ја“, затим Зора на Иђу шки, 
нај мла ђи вокал ни соли ста Радиотеле ви
зи је Вој во ди не и отпе ва ла песму „Еј, кад 
сам синоћ пошла из дућа на“. Неда Нико
лић, нај та лен то ва ни ја мла да фру ла ши ца, 
сни ми ла је уз наш там бу ра шки орке стар 
песму „Чај горо, лане моје“, а отпе вао је 
Мика Колар ски. Позва ли смо и Мери му 
Њего мир, Чеду Мар ко ви ћа, Мишу Бли
зан ца, Слав ка Наши га ћи на и дру ге који су 
тако ђе при хва ти ли позив за сарад њу. 
Чекамо да они сниме свој глас и ускоро 
ћемо објавити снимке.Када се епи де ми ја 
завр ши, пла ни ра мо да се вра ти мо у ста ре 
токо ве. Пошто је про шло дуго вре ме на, 
веро ват но ћемо мора ти да обно ви мо гра
ди во. Потреб но је поно во покре ну ти шко
лу там бу ре, спро ве сти  упис нових, а 
оба ве сти ти ста ре чла но ве о почет ку про
ба. Веру јем да смо сви жељ ни сви ра ња и 
дру же ња, као и да ћемо ужи ва ти у при
пре ми нових кон це ра та и насту па, напо
ми ње Бран ко.

Наш саго вор ник за крај каже да су Бео
чин ци, почет ком рада новог Кул тур ног 
Цен тра, доби ли при ли ку да у сво јој сре
ди ни гле да ју нај но ви је пред ста ве и фил
мо ве.

– Бео чин ци воле да погле да ју добру 
пред ста ву, а нај број ни ји су на насту пи ма 
КУДа „Бри ле“, било да је у пита њу Ама
тер ско позо ри ште, кон церт фол клор ног 
ансам бла или там бу ра шког орке стра. 
Њихо ви апла у зи су нај вред ни ја подр шка 
и пока за тељ да сав рад и труд чла но ва 
било које сек ци је КУДа нису уза луд ни. 
До сада се Бео чин ска там бу ра дале ко 
чула, и искре но се надам да ће тако бити 
и убу ду ће, каже Бран ко.  З. Попо вић

Бран ко Ракић каже да није нео бич но 
да орке стар одсви ра и неку кла сич ну 
ком по зи ци ју, али да, ако је нека од 
нови јих песа ма ква ли тет на, она поста
не део репер то а ра. 

– Орке стар је насту пио и на про мо
ци ји Новог Сада као кул тур не пре сто
ни це Евро пе, где на Петро ва ра дин ској 
твр ђа ви више од 100 там бу ра ша изво
ди ком по зи ци ју „На лепом пла вом 
Дуна ву“ Јоха на Штра у са. Има мо и 
тесну сарад њу са Цен тром там бу ра
шке кул ту ре из Новог Сада, чији је 
осни вач и умет нич ки руко во ди лац 
Зоран Бугар ски Бри ца. Вели ку помоћ 
има мо и од Ферен ца Кова ча, ком по зи
то ра и дири ген та, који нам несе бич но 
помог не у изра ди аран жма на за песме 

које пла ни ра мо да сви ра мо. Там бу ри
ца је одав но иза шла из окви ра кафан
ске свир ке. На њој се могу сви ра ти и 
дела кла сич не музи ке. На нашим кон
цер ти ма се тру ди мо да публи ци при ка
же мо рас ко шни дија па зон могућ но сти 
које там бу ра пру жа, па често, поред 
уоби ча је ног репер то а ра, увр сти мо и 
неку кла сич ну нуме ру. Ако нам се нека 
ново ком по но ва на песма допад не, 
често се изво ди и може се одсви ра ти 
на там бу ра ма, ми је нау чи мо. Као  при
мер наве шћу песму „Пук ни зоро“ из 
фил ма и сери је „Мон те ви део, бог те 
видео“ коју је народ заво лео и на кон
цер ти ма је тра жи. Ипак, нај че шће су то 
вој во ђан ске и ста ро град ске песме, 
исти че Бран ко. 

Там бу ри ца није само
за кафан ске свир ке

Орке стар КУДа „Бри ле“ у Сту ди ју М

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“
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ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

Крв живот зна чи
Током про те клог месе ца Црве ни 

крст Пећин ци је спро вео ликов
ни кон курс „Крв живот зна чи“ за 

уче ни ке основ них шко ла са тери то
ри је пећи нач ке општи не, који на кре
а ти ван начин допри но се про мо ци ји 
добро вољ ног, нена гра ђе ног и ано
ним ног дава ња крви.

Како нам је рекла Гор да на Коње
вић, секре тар пећи нач ког Црве ног 
крста, на кон кур су су уче ство ва ли 
уче ни ци ОШ „Душан Вука со вић Дио
ген“ из Купи но ва и ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ из Пећи на ца.

– Ликов ни радо ви су током про те
кле неде ље били изло же ни у Кул тур
ном цен тру у Пећин ци ма, а нај бо љи 
радо ви биће про сле ђе ни у Црве ни 
крст Срби је на даље так ми че ње. Сви 
ауто ри ликов них радо ва који су уче
ство ва ли на овом кон кур су и њихо

ве учи те љи це биће награ ђе ни 15. 
јуна када обе ле жа ва мо Свет ски дан 
дава ла ца крви у орга ни за ци ји нашег 
Црве ног крста – рекла је Коње вић.

Уче сни ци кон кур са су: ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ Купи но во – Анге
ли на Бака ић, II2 оде ље ње, Нина 
Тодо ров, II2 оде ље ње, Андреј Симић, 
II2 оде ље ње, Мар ко Зорић, II2 оде
ље ње, Павле Илић, Иван Зорић, II2 
оде ље ње, Петар Бла ну ша, II2 оде
ље ње, мен тор: учи те љи ца Дра га на 
Јак шић Костић, Тија на Орло вић, II3 
оде ље ње, Иван Зорић, II3 оде ље ње, 
мен тор: учи те љи ца Дра га на Бан ко
вић, Давид Ђура ши но вић, IV3 оде ље
ње, Нико ли на Томић, IV3 оде ље ње, 
Ђор ђе Орло вић, IV3 оде ље ње, Ана 
Рада ко вић, IV3 оде ље ње, Миљан 
Вер кић, IV3 оде ље ње, мен тор: учи
те љи ца Ната ша Дра жић; ОШ „Сло бо

дан Бајић Паја“ Пећин ци – Ната ли ја 
Плав шић, I1 оде ље ње, Маша Мисир
кић, I1 оде ље ње, Ана ста си ја Јак шић, 
I1 оде ље ње, Павле Кова че вић, I1 
оде ље ње, Тама ра Микан, I1 оде ље
ње, мен тор: учи те љи ца Алек сан дра 
Бун чић.

ЈКП „САВА“

Ста но ви топли
и након завр шет ка 
греј не сезо не

Иако је греј на сезо на 15. апри ла зва нич но завр ше
на, топла на пећи нач ког Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Сава“ наста вља са радом. Како нам је рекао дирек
тор овог пред у зе ћа Жељ ко Мили ће вић, греј на сезо на 
се наста вља, с обзи ром на то да се за наред не дане 
оче ку ју ниске днев не тем пе ра ту ре. Сто га кори сни ци 
даљин ског систе ма гре ја ња у пећи нач кој општи ни не 
тре ба да стра ху ју.

– Увек су кри тич ни пре ла зи током про ле ћа, када 
днев не тем пе ра ту ре уме ју да буду вео ма ниске, тако 
да и након зва нич ног завр шет ка греј не сезо не наша 
топла на наста вља да гре је ста но ве сво јих кори сни ка. 
Ми се не држи мо стрикт но про це не да про сеч на днев
на тем пе ра ту ра три дана заре дом мора бити 12 сте
пе ни или нижа, тако да наши кори сни ци не мора ју да 
бри ну да ће се смр за ва ти. Топла на ће ради ти докле 
год за то буде било потре бе – рекао је Мили ће вић.

Он је додао и да је ово први пут да је греј на сезо
на про те кла без ијед ног мину та засто ја и пре ки да у 
гре ја њу и иста као да је то резул тат како ква ли тет но 
ура ђе ног ремон та прет ход не годи не, тако и дуго го ди
шњег ула га ња овог пред у зе ћа у опре ма ње топла не, у 
реви та ли за ци ју даљин ског систе ма гре ја ња и под ста
ни ца, као и заме ну дело ва топло вод не мре же.

Жељко Милићевић

Гордана Коњевић

АКЦИ ЈА „ЧЕП ЗА ХЕН ДИ КЕП“

Већ годи на ма међу
нај рев но сни ји ма
У Пећин ци ма је у петак, 16. 

апри ла, пре да та нова коли чи
на при ку пље них чепо ва од 

пла стич не амба ла же у окви ру акци
је „Чеп за хен ди кеп“, коју већ годи
на ма реа ли зу је пећи нач ка локал на 
само у пра ва уз подр шку број них 
пред у зе ћа, јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, и број них дру гих орга ни
за ци ја са тери то ри је општи не 
Пећин ци.

Како нам је рекла Гор да на Коње
вић, секре тар Црве ног крста Пећин
ци, који већ годи на ма логи стич ки 
подр жа ва ову акци ју, овај пут је 
пре да то 180 кг чепо ва.

– Дана шње пре у зи ма ње је изне
над но зака за но, па нисмо има ли 
вре ме на да орга ни зу је мо пре у зи
ма ње са тери то ри је целе наше 
општи не, па је пре да то само 180 кг 
коли ко се тре нут но већ нала зи ло у 

нашим про сто ри ја ма у Пећин ци ма. 
Ина че обич но се пре да је око 400 
до 500 кг чепо ва – рекла је Коње
вић и дода ла да су овај пут веће 
коли чи не успе ли да пре да ју Пред
школ ска уста но ва „Вла да Обра до
вић Каме ни“ и Основ на шко ла 
„Сло бо дан Бајић Паја“ из Пећи на
ца, али да ће све оста ле коли чи не 
бити при ку пље не и пре да те у 
наред ној испо ру ци.

Како нам је рекао Зоран Мар ти
нов, пред сед ник Удру же ња „Чеп за 
хен ди кеп“, од про да је при ку пље них 
чепо ва обез бе ђу ју се сред ства за 
купо ви ну орто пед ских пома га ла за 
пара пле ги ча ре.

– Сва ки пут се обра ду је мо када 
дола зи мо код вас, јер зна мо да 
ћете испо ру чи ти вели ку коли чи ну и 
да ћемо код вас напу ни ти ком би – 
изја вио је Мар ти нов.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“
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Ефи ка сна услу га соци јал не 
зашти те кроз подр шку мла ди ма
У Општи ни Пећин ци је 

током про те кле неде
ље одр жа на четво

ро днев на еду ка ци ја за 
раз ли чи те пру жа о це услу
га соци јал не зашти те из 
Пећи на ца и Руме – цен три 
за соци јал ни рад и днев ни 
борав ци за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју, у окви
ру про јек та „Услу ге соци
јал не зашти те за осе тљи ве 
гру пе“ који реа ли зу ју Мини
стар ство за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња и Немач ка аген ци ја 
за међу на род ну сарад њу 
(ГИЗ). Општи на Пећин ци је 
јед на од 15 пилот општи на у 
Срби ји пот пи сни ца Спо ра зу
ма о сарад њи, које доби ја ју 
екс перт ску подр шку за уна
пре ђе ње услу га соци јал не 
зашти те.

Поред ове еду ка ци је – 
Клуб за мла де по моде лу 
ГриГ, одр жа не су још три 
еду ка ци је које су се одно
си ле на подр шку поро ди ци 
и мало лет ни ци ма са више
стру ким смет ња ма у пона
ша њу, а како нам је рекла 
Биља на Јови чић, дирек
тор ка пећи нач ког Цен тра 
за соци јал ни рад, струч
ним рад ни ци ма доста зна че 
ова кве еду ка ци је, пре све га 
јер су сва ко днев ни иза зо ви 
вели ки.

– Изу зет но нам зна че ова
кве еду ка ци је, пого то во када 
током овог вре ме на пан де
ми је нема неких орга ни зо
ва них еду ка ци ја, а иза зо ви 
у раду су све већи и већи. 
Сва могу ћа нова сазна ња 
нама зна че, у сми слу бржег 
и ефи ка сни јег реша ва
ња неких наших про бле ма 
са који ма се сва ко днев но 
сусре ће мо. Нарав но, и ова 

еду ка ци ја се одр жа ва уз 
несе бич ну помоћ пећи нач
ке локал не само у пра ве, а 
у окви ру подр шке коју нам 
пру жа ГИЗ у раз ли чи тим сег
мен ти ма – од струч них уса
вр ша ва ња и еду ка ци ја до 
осни ва ња Саве то ва ли шта 
за децу и мла де са поре ме
ћа јем у пона ша њу – рекла 
је Јови чић и дода ла да је 
Клуб за мла де по моде лу 
ГРиГ соци о те ра пиј ски клуб 
и пред ста вља метод рада и 
фор му оку пља ња мла дих у 
гру пи са слич ним потре ба ма 
и циљем, где уз подр шку два 
води те ља мла ди, са гру пом 
вршња ка са слич ним иску
стви ма, уче јед ни од дру гих, 
раз ви ја ју соци јал не и асер
тив не вешти не, дру же се 
и одра ста ју у под сти цај ној 
сре ди ни.

Четво ро днев ној еду ка ци
ји при су ство ва ла је и Татја
на Рај ниш, мена џер ка ГИЗ 
про јек та „Услу ге соци јал не 
зашти те за осе тљи ве гру

пе“, по чијим је речи ма крај
њи циљ про јек та да се кроз 
јача ње инсти ту ци ја и кроз 
раз вој капа ци те та пру жа о ца 
услу га соци јал не зашти те 
допри не се томе да пру жа ње 
услу га буде ефи ка сно, тран
спа рент но и више ори јен ти
са но ка потре ба ма кори сни
ка.

– Ова кви и слич ни тре
нин зи су упра во ода бра ни 
на осно ву иска за них потре
ба које су иден ти фи ко ва
ле локал не само у пра ве и 
цен три за соци јал ни рад. 
Бит но је да истак не мо да 
су ови акре ди то ва ни тре
нин зи, које спро во ди ГИЗ 
про је кат „Услу ге соци јал не 
зашти те за осе тљи ве гру
пе“ у сарад њи са НАЛЕД
ом, само мали део подр шке 
локал ним само у пра ва ма 
у пру жа њу услу га соци јал
не зашти те, јер упра во сек
тор соци јал не зашти те има 
важну уло гу у дру штву пру
жа ју ћи негу угро же ном делу 

ста нов ни штва, а та уло га 
је сада посеб но истак ну та 
током ове пан де ми је. Пру
жа о ци услу га су често на 
првој лини ји и сада се суо ча
ва ју са додат ним иза зо ви ма 
у свом раду. Мени је заи ста 
част да на овај начин упо
знам неке од њих, а желе
ла бих и да захва лим пре 
све га Општи ни Пећин ци и 
дирек тор ки Цен тра Биља ни 
Јови чић на госто прим ству 
и орга ни зо ва њу тре нин га – 
изја ви ла је Рај ниш и иста кла 
да је крај њи циљ задо вољ
ство кори сни ка, али и одр
жи вост услу га.

Еду ка ци ју је водио пси
хо лог Љуби ша Јова но вић, 
пре ма чијим речи ма се 
током четво ро днев не еду ка
ци је пола зни ци ма пред ста
вио упра во овај спе ци фи чан 
метод рада са мла ди ма који 
је засно ван на соци о те ра пиј
ском клу бу за мла де, али су 
били пред ста вље ни и дру ги 
обли ци рада са мла ди ма.

Четвородневна едукација у Општини Пећинци

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Висок про це нат вак ци ни са них кори сни ка
У Герон то ло шком цен тру „Срем“ у 

Руми зна чај ним делом је већ извр ше
на ком плет на иму ни за ци ја кори сни ка 
ове уста но ве. Наи ме, како сазна је мо од 
дирек то ра др Зора на Сла ву је ви ћа, од 
255 кори сни ка, до сада је пот пу но иму
ни зо ва но чак 219 лица, а вак ци на ци ја се 
и даље наста вља, како се код кори сни ка 
сти чу усло ви за доби ја ње вак ци не. Када 

је реч о запо сле ни ма, од 119 је ком плет
но иму ни зо ва но њих 47.

Оно што је бит но за ову уста но ву за 
сме штај ста рих је да нема нијед ног пози
тив ног лица на коро на ви рус. Посе те се 
одви ја ју пре ма про пи са ним про це ду
ра ма, нарав но за оне кори сни ке који су 
про шли ком плет ну иму ни за ци ју. Посе те 
је могу ће зака за ти сва ког рад ног дана у 

пери о ду од 13 до 14 часо ва на теле фон 
022/472–699, локал 507.

Како сазна је мо, наја вље на је и либе
ра ли за ци ја, у сми слу да би уско ро, тако
ђе ком плет но вак ци ни са ни кори сни ци, 
могли да иду у посе те сво јим поро ди
ца ма или рођа ци ма током викен да, што 
су и рани је могли, пре поја ве пан де ми је 
коро на ви ру са. С. Џаку ла
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КАСАР НА „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Пара стос за јуна ке Април ског рата
Након гото во осам деце

ни ја, у Срем ској Митро
ви ци по први пут је 

слу жен пара стос за вој ни ке 
Кра ље ви не Југо сла ви је, бра
ни о це гра да у Април ском 
рату. Пара стос је слу жен 18. 
априла у пара кли су Пре но са 
мошти ју Све тог Алек сан дра 
Нев ског у митро вач кој касар
ни.

– Тре ба ло је да про ђе толи
ко годи на да бисмо зајед но 
испра ви ли гре шку и ода ли 
дужну пошту јуна ци ма који 
су поло жи ли сво је живо те у 
одбра ни гра да и сво јих бли
жњих посве до чи ли нај ви шим 
актом љуба ви сво ју веру. Тим 
при ме ром тре ба и ми да се 
руко во ди мо данас када живи
мо у миру, како бисмо све 
ства ри оба вља ли са јед на
ком рев но шћу и чести то шћу, 
рекао је након пара сто са про
то је реј капе тан Ђор ђе Сто ји
са вље вић.

Пара сто су вој ни ци ма Кра
ље ви не Југо сла ви је који су 
поги ну ли током Април ског 
рата бра не ћи бари ка де Срем
ске Митро ви це, при су ство
ва ли су коман дант митро
вач ког гар ни зо на мајор Иван 
Нови чић са сарад ни ци ма, те 
пред став ни ци Гра да Петар 
Самар џић, заме ник гра до на
чел ни це, пред сед ник Скуп
шти не Или ја Недић, заме ник 
начел ни ка Упра ве за кул ту
ру Зоран Мишче вић као и 
кустос Музе ја Сре ма Ненад 
Рад ма но вић, који упра во ових 
дана завр ша ва при пре ме за 
изло жбу пово дом осам деце

ни ја од Април ског рата и фор
ми ра ња НДХ, те Сте во Лап
че вић, нови нар, ини ци ја тор 
обе ле жа ва ња овог зна чај ног 
дога ђа ја.

Како је након пара сто
са рече но, сећа ње на јуна
ке Април ског рата поста ће 
од ове годи не део зва нич ног 
кален да ра дога ђа ја у гра
ду на Сави, чиме ће се мла
ђим гене ра ци ја ма ука за ти 
на потре бу ста ра ња о зајед
нич ком насле ђу и скре ну ти 
пажња на онај део исто ри је 
који је био запо ста вљан.

 Очи глед но није било 
довољ но инте ре са и сна ге 
да се ука же и на јуна штво и 

жртву кра љев ске вој ске која 
је бра ни ла сво ју држа ву и наш 
град. Нема мо попис жрта ва, 
али зна мо на којим про сто ри
ма су биле лини је бор бе, зна
мо које су једи ни це рато ва ле 
и за поче так, то је довољ но. 
Од име на која, нажалост, 
тешко да ћемо ика да сазна ти, 
мно го је важни је да пошту је мо 
колек тив ну жртву и акт зајед
нич ког јуна штва. Срем ска 
Митро ви ца је данас сло бо дан 
град захва љу ју ћи сви ма који 
су дава ли сво је живо те да би 
она била сво ја. На нама је да 
у таквој Митро ви ци дамо све 
од себе како би била боља 
него што је данас. На тај 

начин, ми ћемо се достој но 
оду жи ти они ма који су оста
вља ли сво је живо те на бра ни
ку отаџ би не, како они ма који 
су то чини ли у апри лу 1941, 
тако и они ма који су нас бра
ни ли пре и после тога, рекао 
је Петар Самар џић.

Напо ме ни мо још и то да 
су радо ви на уре ђе њу пла
тоа и поста вље њу спо ме ни ка 
палим кра љев ским југо сло
вен ским вој ни ци ма гото ви, 
али да су пада ви не оме ле 
њего во осве ће ње и откри ва
ње. О томе када ће овај чин 
бити упри ли чен, јав ност ће 
бити бла го вре ме но инфор ми
са на.  С. Лап че вић

СТИ ЖЕ ПОМОЋ ДРЖА ВЕ

Почи ње пре у зи ма ње 15.000 товље ни ка
Мини стар ство пољо при вре де зајед

но са Репу блич ким роб ним резер
ва ма и дру гим ресор ним мини

стар стви ма је услед тре нут них поре ме
ћа ја и у циљу сма ње ња вишко ва свињ
ског меса на тржи шту, као и помо ћи 
самим одга ји ва чи ма сви ња, фор ми ра ло 
Рад ну гру пу која је и зва нич но покре ну ла 
про це ду ру за повла че ње 15.000 тов них 
сви ња од одга ји ва ча који има ју уго вор ну 
оба ве зу са Дирек ци јом.

Узи ма ју ћи у обзир цену од око 160 
дина ра по кило гра му свињ ског меса, 
вред ност наве де не држав не интер вен
ци је је око 250 мили о на дина ра. Послед
ња интер вен ци ја је резул тат дого во ра 
који је недав но постиг нут са више удру
же ња сто ча ра и који ће сва ка ко сма њи ти 
при ти сак на одга ји ва че сви ња услед 
вели ке пону де свињ ског меса на тржи
шту и њего ве ниске цене.

Из Асо ци ја ци је сто ча ра Сре ма и Мачве 
кажу да је цена сви ња на тржи шту већ 
дуже вре ме про бле ма тич на, те су ову 
помоћ ишче ки ва ли.

– Ми смо се обра ти ли са сво јим про
бле ми ма Мини стар ству и затим смо оти
шли на саста нак. Гово ри ли смо о нашим 
пред ло зи ма, како би се тржи ште „отче
пи ло“ и да конач но дође до поме ра ња на 
боље. Тако цена живе ваге може да ско
чи. Одга ји ва чи сви ња су засад у вели ким 
губи ци ма, иста као је пред сед ник Асо ци
ја ци је Зоран Ерић из Мар ти на ца.

Неве за но за интер вент ни откуп, сто ча
ри се нада ју да ће посао кре ну ти када 
про ђе Вас кр шњи пост, а самим тим дође 
и пра зник рада. 

– Тра ди ци ја је да су нај бо ље цене у 
годи ни око Вас кр са. Оче ку је мо да ће се 
и мере попу сти ти, када се гово ри и пан
де ми ји коро не, па самим тим поче ће да 
раде и ресто ра ни, који су вели ки потро
ша чи меса, поред пече ња ра, нада се 
Ерић.

Алек сан дра Плав шић

Пред став ни ци Вој ске и Гра да на пара сто су палим вој ни ци ма у Април ском рату

Зоран Ерић
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Жене пред у зет ни це и мла ди 
ста ро сти од 18 до 30 годи на 
могу апли ци ра ти на јав ни 

позив за уна пре ђе ње соп стве ног 
бизни са, који је рас пи са ло Мини стар
ство при вре де путем Фон да за раз вој. 
У Сре му се позив спро во ди пре ко 
Реги о нал не раз вој не аген ци је Срем у 
Руми, где се могу доби ти све инфор
ма ци је и инструк ци је, а већ су сти гли и 
први зах те ви за сред ства која су наме
ње на за купо ви ну маши на и ала та, за 
адап та ци ју послов ног про сто ра и за 
трај на обрт на сред ства. Упра во за 
купо ви ну маши на и ала та апли ци ра ла 
је пред у зет ни ца из Срем ске Митро ви
це која се бави про из вод њом хлад но 
цеђе них соко ва.

Љиља на Зерин гер, пред у зет ни ца из 
Срем ске Митро ви це, бави се про из
вод њом хлад но цеђе них соко ва и у 
свом послу је тесно пове за на са пољо
при вред ни ци ма јер од њих наба вља 
ква ли тет ну сиро ви ну за сво је соко ве. 
Пла ни ра да про из вод њу про ши ри и 
про грам Мини стар ства при вре де види 

као добру шан су за то.
– Про це ду ра није пре ви ше ком пли

ко ва на, доку мен та ци ју смо при ку пи ли 
и оче ку јем да ће све бити у реду и да 
ћу тра же на сред ства и доби ти. Имам у 
пла ну да про ши рим про из вод њу тако 
да поред  хлад но цеђе них соко ва поч
нем и са про из вод њом сла до ле да и 
сму ти ја. То ће бити сва ка ко лак ше уко
ли ко доби јем ова сред ства, а морам 
да кажем да у свом послу имам добру 
сарад њу са овда шњим пољо при вред
ним про из во ђа чи ма јер воће и повр ће 
кори стим за соко ве, а нај ви ше јабу ке, 
које су на овом про сто ру и нај ква ли
тет ни је – каже  Љиља на Зерин гер, 
пред у зет ни ца из Срем ске Митро ви це. 

Тања Мијај ло вић из Реги о нал не раз
вој не аген ци је Срем каже да је доку
мен та ци ја ове пред у зет ни це ком плет
на и сада се мора испо што ва ти сва 
про це ду ра како би из Фон да за раз вој 
сти гао пози ти ван одго вор. Каже да је 
инте ре со ва ње вели ко, али се нада 
брзом одго во ру.

– Ми сада тре ба да пре кон тро ли ше

мо сву доку мен та ци ју и ако је све у 
реду, а надам се да јесте, про сле ђу је
мо је Фон ду за раз вој на одлу чи ва ње. 
Иако зах те ва има доста оче ку јем да ће 
одго вор брзо сти ћи, тако да Љиља на 
што пре може да наба ви тра же не ала
те и опре му како би про ши ри ла сво ју 
про из вод њу – каже Тања Мијај ло вић 
из Реги о нал не раз вој не аген ци је Срем.

Под се ти мо, нов ча ни изно си који се 
опре де љу ју су од 400.000 до шест 
мили о на дина ра, а могу да апли ци ра ју 
жене пред у зет ни це, жене које су у 
окви ру прав ног лица, а где је већин ски 
вла сник жена и мла ди од 18 до 30 
годи на ста ро сти. Усло ви су вео ма 
повољ ни јер је грејс пери од годи ну 
дана, рок отпла те је до  пет годи на, а 
кре дит се вра ћа квар тал но. Камат на 
сто па је два про цен та на годи шњем 
ниво, а рок за апли ци ра ње за ова 
сред ства је до кра ја годи не, мада 
посто ји и додат на кла у зу ла  да позив 
тра је док посто је рас по ло жи ва сред
ства.

З. М.

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРЕМ

Помоћ предузетницама
и младима од 18 до 30 година

Тања Мијајловић Љиљана Зерингер

УСЛУ ГА ЕГРА ЂА НИН И ЗА СТА НОВ НИ КЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Кли ком до потреб них инфор ма ци ја
Општи на Шид у сарад њи са Мини

стар ством држав не упра ве и локал
не само у пра ве и НАЛЕ ДОМом 
омо гу ћи ла је од сре де, 14. апри ла, 
гра ђа ни ма реги стра ци ју на пор та лу 
еУпра ве, како би поста ли еГра ђа ни и 
на тај начин уз уште ду вре ме на при
сту пи ли нај ва жни јим инфор ма ци ја
ма и елек трон ским услу га ма за гра
ђа не и при вре ду јед ним кли ком на 
свом рачу на ру или мобил ном уре ђа
ју. Начел ник Општин ске упра ве Боја
на Мра вик је пред ста ви ла ову услу гу.

– На овај начин пока зу је мо нашим 
гра ђа ни ма да могу да дођу у Услу
жни цен тар и да се реги стру ју за све 

услу ге које ће моћи да ура де елек
трон ским путем. Ово је вели ки бене
фит за све гра ђа не наше општи не 
који ће јед ним дола ском у Услу жни 
цен тар, уз лич ну кар ту, мобил ни 
теле фон и имејладре су моћи да 
извр ше реги стра ци ју и на тај начин 
све сво је буду ће посло ве завр ше уз 
помоћ еУпра ве. Све што се може 
елек трон ски завр ша ва ти гра ђа ни ће 
доби ја ти на свој мејл – рекла је Боја
на Мра вик.

На овај начин посао ће се оба вља
ти ефи ка сни је, а биће и боља кому
ни ка ци ја са гра ђа ни ма.

Д. П.Боја на Мра вик
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ИЗА ЗО ВИ САВРЕ МЕ НОГ РОДИ ТЕЉ СТВА

Да ли су дру штве не мре же 
баш друштвене?

Задо во ља ва ње потре бе 
за дру штвом, без ика квих 

физич ких огра ни че ња и 
стал на доступ ност  су 
оно што мла ди оду век 

желе и то је јед на од зна
чај них пред но сти. Са дру

ге стра не, један од нега
тив них и непо жељ них 

обли ка пона ша ња  
вршњач ко наси ље тако ђе 

се „сели“ на дру штве не 
мре же. Пре не се но у 

домен дру штве них мре жа 
наси ље се умно жа ва и 

функ ци о ни ше по неким 
дру га чи јим пра ви ли ма. 

Инфор ми са ње роди те ља, 
о потен ци јал ним опа сно
сти ма, али и о гене ра циј
ски поста вље ним пра ви
ли ма о пона шњу на дру

штве ним мре жа ма, је 
један од бит ни јих зада та
ка савре ме ног роди тељ

ства, исти че др Тања 
Панић

Дру штве не мре же су поста ле састав
ни део живо та свих нас, али се 
чини да их мла ђи, посеб но у доба 

пан де ми је, још више кори сте. Како и 
коли ко упо тре ба дру штве них мре жа  
може ути ца ти на мла де и да ли су дру
штве не мре же баш „дру штве не“ раз го ва
ра ли смо са др Тањом Панић (пси хо ло
гом, про фе со ром пси хо ло шке гру пе 
пред ме та на Висо кој шко ли стру ков них 
сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча и 
послов них инфор ма ти ча ра „Сир ми
јум“,осни ва чем Пси хо ло шког цен тра ТРИ 
у Срем ској Митро ви ци), а сво је мишље
ње су нам изне ле мај ке Дани је ла Јоси по
вић и Јеле на Гове да ри ца. Како каже др 
Панић дру штве не мре же су ство ре не са 
циљем да се путем њих пове жу људи 
било када и било где, али исто тако, ове 
мре же омо гу ћа ва ју и лич ну про мо ци ју, 
посло ва ње и један су од нај бр жих начи
на инфор ми са ња. 

– Мла де осо бе, као и оста ле узра сне 
кате го ри је, због огра ни че ња која су 
после ди ца про пи са них мера про у зро ко
ва них пан де ми јом, има ју нару ше ну 
струк ту ру сва ко днев ног живо та. Мла ди 
има ју мању могућ ност сре та ња и оства
ри ва ња кон так та са вршња ци ма у 
послед њих годи ну дана, а то у њихо вом 
пери о ду живо та пред ста вља изу зет но 
зна ча јан аспект.  За њих су дру штве не 
мре же састав ни део живо та, с обзи ром 
на то да су тре нут ном суту а ци јом оне мо
гу ће ни да у реал ном про сто ру и вре ме ну 
реа ли зу ју нео п ход ну соци јал ну интер ак
ци ју. Потре ба за кон так том и физич ким 
при су ством дру гог људ ског бића је уро
ђе на потре ба, која се и на овај начин, 
мада не у пот пу но сти, може задо во љи ти, 

каже на почет ку раз го во ра др Панић.
У вир ту ел ном све ту, које нам дају дру

штве не мре же, често осо ба сво ју потвр ду 
вред но сти тра жи у лај ко ви ма: коли ко 
имам лај ко ва, толи ко вре дим. Наша саго
вор ни ца каже да соци јал но окру же ње 
људи ма пред ста вља огле да ло у којем се 
осо ба огле да и гра ди сли ку о себи. У 
пери о ду адо ле сцен ци је, када се гра ди 
иден ти тет, мишље ње  вршња ка и бит них 
осо ба, то је још зна чај ни је. 

– Када гово ри мо о дру штве ним мре жа
ма, лајк је соци јал на потвр да, као што је 
и његов изо ста нак инфор ма ци ја. У про
сто ру дру штве них мре жа се лак ше допи
ре до већег бро ја осо ба, него у реал ном. 
У осно ви лежи иста потре ба, само је 
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Др Тања Панић
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начин њеног задо во ља ва ња нешто дру
га чи ји. Потре ба да се потвр ди у соци јал
ном окру же њу, да осо ба вре ди и да дру ги 
то виде и реа гу ју. Ниже само по у зда ње је 
често раз лог тра же ња соци јал не потвр
де. Уко ли ко та потвр да изо ста не, само по
у зда ње „трпи“ и додат но се сма њу је, тако 
запо чи ње „зача ра ни круг“ који ути че на 
сни же ње субјек тив ног бла го ста ња и 
дожи вља ја ква ли те та осо бе. Туђе 
мишље ње или туђи лајк или његов изо
ста нак су само субјек тив на оце на и не 
пред ста вља ју мери ло нечи је ствар не 
вред но сти, обја шња ва др Тања Панић.

Сва ка гене ра ци ја је има ла нешто што 
се сма тра ло да има лош ути цај. Може се 
рећи да је то у слу ча ју дана шњих гене ра
ци ја вир ту ел ни свет који пру жа интер нет. 
Диги тал но одра ста ње је поста ло нор мал
ни део одра ста ња.

– Мла ђе гене ра ци је одра ста ју уз диги
тал не тех но ло ги је и како их нази ва ју 
„интер нет уро ђе ни ци ма“ раз ви ја ју неке 
нове обли ке функ ци о ни са ње и живље ња. 
Неу ро на у ке, нажа лост, ука зу ју на  то да 
ова кав начин живо та и одра ста ња дово
ди до чита вог низа ког ни тив них поре ме
ћа ја, пажња је осла бље на, инфор ма ци је 
се због лаке доступ но сти не обра ђу ју 
аде кват но, сма њу је се спо соб ност  раз у
ме ва ња све та око себе, про це не соп стве
ног емо ци о нал ног ста ња, али и поја ве 
анк си о зних и депре сив них ста ња, обја
шња ва др Панић.

Она дода је да посто је број не пред но
сти и мане кори шће ња дру штве них мре
жа. 

– Задо во ља ва ње потре бе за дру
штвом, без ика квих физич ких огра ни че
ња и стал на доступ ност  су оно што мла
ди оду век желе и то је јед на од зна чај них 

пред но сти. Са дру ге стра не, један од 
нега тив них и непо жељ них обли ка пона
ша ња  вршњач ко наси ље тако ђе се 
„сели“ на дру штве не мре же. Пре не се но у 
домен дру штве них мре жа наси ље се 
умно жа ва и функ ци о ни ше по неким дру
га чи јим пра ви ли ма. Има мо у том слу ча ју 
мно го више све до ка, који не мора ју да 
при су ству ју том момен ту у ком се оди гра
ва напад, јер тај моме нат може више 
пута да се поно ви. Наси ље не пре ста је 
уко ли ко се зло ста вљач укло ни. Сва ки пут 
када се одре ђе ни ком про ми ту ју ћи садр
жај обно ви, жртва је поно во у уло зи 
жртве, а садр жај не пла си ра нужно само 
зло ста вљач, већ то може било ко ко дође 
до тог садр жа ја. И зло ста вљач може да 
буде било ко, зло ста вљач може бити 
неко ко је инте лек ту ал но, емо ци о нал но и 
физич ки „сла би ји“ од жртве, исти че др 
Панић.

Шта све роди тељ може да ура ди како 
би сма њио лош ути цај дру штве них мре
жа, обја шња ва др Тања Панић.

– При ли ком одра ста ња, мла да осо ба 
се на неки начин оту ђу је од сво јих роди
те ља, како би доби ла при ли ку за раз вој 
соп стве не лич но сти. Саве ти који се доби
ја ју од роди те ља иако су знак пажње, 
љуба ви и бри ге за соп стве но дете, нај че
шће мла ди не при хва та ју у пот пу но сти 
или уоп ште. На све то, раз ли ке у функ ци
о ни са њу и начи ну живо та роди тељ ске и 
дечје гене ра ци је, су изу зет но вели ке,  
иза зва не дру штве ним и тех но ло шким 
про ме на ма. Често је нера зу ме ва ње обо
стра но. Роди тељ, као и увек, може да 
нуди раз го вор и подр шку. О овој теми, 
деца су нај че шће  та која су боље инфор
ми са на. Инфор ми са ње роди те ља, о 
потен ци јал ним опа сно сти ма, али и о 
гене ра циј ски поста вље ним пра ви ли ма о 
пона шњу на дру штве ним мре жа ма, је 
један од бит ни јих зада та ка савре ме ног 
роди тељ ства, исти че др Тања Панић.

Јеле на Гове да ри ца из Срем ске Митро
ви це, мај ка деча ка, каже да су савре ме не 
тех но ло ги је састав ни део живо та свих 
нас, али да као роди тељ инси сти ра да 
дете што више вре ме на про ве де напо љу 
и у кру гу поро ди це.  

– С обзи ром на то да сам и сама доби
ла мобил ни теле фон у петом раз ре ду 
основ не шко ле, сме ла сам да га кори стим 
само током рас пу ста и када иде мо на екс
кур зи ју. Тада је слу жио за кому ни ка ци ју са 
роди те љи ма. Данас је тех но ло ги ја дошла 
до нивоа где је дете ту све доступ но на 
интер не ту, где и одра сли и деца ту могу 
да про на ђу све што их зани ма. Про блем 
је када из потре бе пре ра ста у нави ку и 
постаје једи ни начин заба ве. Лич но сма
трам да би и сада деца тре ба ло интер нет 
и уре ђа је да кори сте када су им потреб ни 
да би сазна ли нешто важно, евен ту ал но 
се пои гра ли у крат ком вре мен ском интер
ва лу. Као роди тељ инси сти рам да моје 
дете редов но вози бицикл, тро ти нет, да 
трчи, шета и што више вре ме на про ве де 
на све жем вазду ху. Уре ђа ји нас уче да 
буде мо самот ња ци, а човек је по себи 
дру штве но биће, сма тра Јеле на Гове да
ри ца.

Дани је ла Јоси по вић, тако ђе мај ка деча
ка, каже да огра ни ча ва дете ту вре ме про
ве де но уз мобил ни теле фон. Чак у тим 
момен ти ма она пра ти шта ради и какве 
садр жа је пра ти, а инси сти ра да буду 
наме ње ни деч јем узра сту.

 Не може мо деци то забра ни ти, јер сви 
њихо ви вршња ци кори сте неки од уре ђа
ја, био то теле фон или таблет. Не подр жа
вам упо тре бу дру штве них мре жа. Када би 
могло, усло ви ла бих да неко може да има 
налог на дру штве ним мре жа ма тек када 
поста не пуно ле тан. Вели ки број могућ но
сти се пру жа деци, често су у опа сно сти, 
а то тре ба спре чи ти. Док су мали не зна ју 
да пре по зна ју шта је лоше, а шта не. Зато 
је роди тељ дужан да пази на то, речи су 
Дани је ле Јоси по вић.  З. Попо вић

А. Плав шић

Као роди тељ инси сти рам да моје дете редов но вози 
бицикл, тро ти нет, да трчи, шета и што више вре ме на 
про ве де на све жем вазду ху. Уре ђа ји нас уче да буде мо 
самот ња ци, а човек је по себи дру штве но биће, сма тра 
Јеле на Гове да ри ца

Не подр жа вам упо тре бу дру штве них мре жа. Када би 
могло, усло ви ла бих да неко може да има налог на дру
штве ним мре жа ма тек када поста не пуно ле тан. Вели ки 
број могућ но сти се пру жа деци, често су у опа сно сти, а 
то тре ба спре чи ти. Док су мали не зна ју да пре по зна ју 
шта је лоше, а шта не. Зато је роди тељ дужан да пази на 
то, речи су Дани је ле Јоси по вић

Дани је ла Јоси по вић

Јеле на Гове да ри ца
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СРЕ ТЕН ТИМО ТИ ЈЕ ВИЋ, ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ ЧАЛ МЕ

Лоше вре ме не пого ду је сетви

Април је месец који 
пољо при вред ни ци 
про во де на сво јим 

њива ма, оба вља ју ћи про
лећ ну сетву. Међу тим, због 
кише, хлад них дана па и 
мра за, све су при ли ке да се 
сетва ипак неће завр ши ти у 
опти мал ном року и да ће се 
наста ви ти и почет ком маја. 
Сто га се с пра вом може 
рећи да се пра ви тре ну так 

за сетву ратар ских кул ту
ра пре везу је за вре мен ске 
при ли ке него за доба годи
не. 

Сре тен Тимо ти је вић, који 
на свом пољо при вред ном 
газдин ству гаји сви ње, овог 
про ле ћа сеје куку руз, сун
цо крет и соју. Обрађује 100 
јутара земље. Цела поро
ди ца Тимо ти је вић се бри
не о 30 крма ча, 250 пра

си ћа и око 200 сви ња. На 
њиви га зати че мо са оцем 
Радиво јем. Пре ма Сре те но
вим речи ма, тешко се може 
угра би ти дан када је сун ча
но и лепо вре ме, што је вео
ма важно за про лећ ну сетву.

– Вре ме је про мен љи во, 
хлад но је и било је чак и 
мра зе ва. Такве вре мен ске 
при ли ке нису уоби ча је не 
за ово доба годи не. Тре ба

ло би да тем пе ра ту ра буде 
виша. Не знам како ће се 
све то одра зи ти на сетву 
и при нос. Веро ват но ће се 
сетва касни је и завр ши ти, и 
то почет ком маја. Све нам 
зави си од вре ме на. Међу
тим, надам се да ова кво 
вре ме неће дуго тра ја ти, 
каже Сре тен.

Он дода је и да су тро шко
ви ово го ди шње сетве мало 
виши у одно су на прет ход
ну годи ну. 

– Гори во, семе и ђубри во 
је ску пље. Сигур но је томе 
допри не ла акту ел на ситу а
ци ја у вези са епи де ми јом 
коро навиру са. Про шле 
годи не је био добар при
нос. Цена ратар ских кул ту
ра је сада боља него лане 
Цена куку ру за је про шле 
годи не била око 17 дина
ра, сада је око 24 дина ра. 
Међу тим, цене сви ња су 
лоши је и кре ћу се од 110 
до 120 дина ра. То је нека ко 
и разу мљи во, епи де ми ја је 
ути ца ла заси гур но. Потра
жња је мања, људи се не 
оку пља ју, затво ре ни су 
ресто ра ни. Виде ће мо како 
ће се ситу а ци ја одви ја ти, 
исти че Сре тен. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Лоше вре ме отежава сетвуСре тен Тимо ти је вић

Вре ме је про мен љи во, хлад но је и било је чак и мра зе ва. Такве вре мен ске при ли ке 
нису уоби ча је не за ово доба годи не. Тре ба ло би да тем пе ра ту ра буде виша. Не знам 
како ће се све то одра зи ти на сетву и при нос. Веро ват но ће се сетва касни је и завр
ши ти, и то почет ком маја. Све нам зави си од вре ме на. Међу тим, надам се да ова кво 
вре ме неће дуго тра ја ти, каже Сре тен Тимотијевић
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Повр та ри у Сре му завр
ши ли су изно ше ње 
раса да тикви ца на 

отво ре но поље. Сада је пра
во вре ме за тај посао, а има
ју ћи у виду чиње ни цу да је 
тикви ца топло љу би ва биљ
ка, расад се ста вља у ниске 
туне ле. Про блем повр та ри
ма пра вио је ветар који је у 
про те клом пери о ду и у реги
о ну Сре ма био сва ко днев на 
поја ва.

У поро ди ци Вој но вић у 
Буђа нов ци ма ових дана 
пуно је посла. Вој но ви ћи се 
баве повр тар ством, пре те
жно пла сте нич ком про из
вод њом, мада има повр ћа 
и на отво ре ном про сто ру. 
Један вео ма важан посао су 
завр ши ли, а то је изно ше ње 
тикви це на отво ре но поље.

– И ове годи не смо реши
ли да про из во ди мо тикви цу 
на отво ре ном пољу. Као и 
прет ход них годи на, кра јем 
мар та и почет ком апри ла, у 
зави сно сти од вре мен ских 
при ли ка, изно си мо раса ду 
на отво ре но поље. Завр
ши ли смо тај важан посао, 
мало нам је про блем пра вио 
ветар јер тикви це мора ју под 
туне ле, па после иде и агрил 
пре ко, како би биле зашти
ће не од мра за и ниских 
тем пе ра ту ра, јер тикви ца је 
топло љу би ва биљ ка. Има
ли смо про бле ма и са сне
гом који је пао одмах након 
изно ше ња тикви це на њиву. 
Сре ћом није га било пре ви

ше па туне ли нису оште ће ни 
и биљ ке су оста ле у добр ом 
ста њу.  И ове годи не про из
ве ли смо ква ли те тан расад, 
тако да оче ку јем да ће све 
бити како тре ба. Све смо 
ура ди ли на вре ме – каже 
Мар ко Вој но вић.

Поред про из вод ње тикви
це на отво ре ном про сто ру, 
у Сре му је засту пље на и 
про из вод ња у пла сте ни ци
ма. У ова квим ситу а ци ја ма 
тикви ца сти же рани је на 
тржи ште, што у одно су на 
гаје ње на отво ре ном може 
да буде про фи та бил ни је јер 
рани ја тикви ца има и бољу 
цену. Када је рана про из вод
ња у пита њу, тикви ца може 
да се гаји као дру ги усев и 
то после сала те или мла
дог лука. Наш саго вор ник је 
рани је имао тикви це у пла
сте ни ку, а послед њих неко
ли ко годи на гаји их на отво
ре ном про сто ру.

– Сигур но да је зара да од 
рани је про из вод ње боља, 
али сада у пла сте ни ци
ма имам неке дру ге биљ не 
врсте, а тикви цу изно сим 
на њиву. Про шла годи на 
је била добра. Цена првих 
тикви ца била је виша од 
60 дина ра, што је изу зет но 
добра цена. Како их је било 
више на тржи шту, цена је 
пада ла, тако да је било и 
оних које смо про да ва ли и 
по десет или 15 дина ра. Али 
када се узме неки про сек 
про сеч на цена је била 20 
дина ра по кило гра му, што уз 
добар род може да доне се 
и добру зара ду. Упра во због 
тога ове годи не имам нешто 
више под тикви цом него 
лане. Сада смо на њиву 
изне ли око осам хиља да 
стру ка –  дода је Вој но вић.

Код тикви це се мора води
ти рачу на и о навод ња ва њу, 
али и о тем пе ра ту ри која 

у туне ли ма може да буде 
виша и за 20 или 30 сте пе
ни у одно су на спо ља шњу. 
Што се потре бе за водом 
тиче, тикви це има ју вели ке 
зах те ве за вла гом у пери о ду 
цве та ња и пло до но ше ња, а 
добро је позна то да тикви це 
фор ми ра ју вели ку веге та
тив ну масу па не чуди вели
ка потре ба за водом. Тако ђе 
тре ба води ти рачу на и о при
хра ни усе ва, јер је тикви ца 
вео ма зах те ва код уно ше ња 
мине рал них ђубри ва. Тре ба 
их уно си ти у при хра ни, пре 
цве та ња и пло до но ше ња. Уз 
све то Мар ко Вој но вић каже 
да је потреб но доста рад не 
сна ге, посеб но у вре ме бра
ња.

– Код про из вод ње тикви
це има пуно посла. Чак и 
да укљу чиш целу поро ди цу 
у тај посао, није довољ но. 
Мораш обез бе ди ти неко ли
ко рад ни ка, посеб но у вре
ме бра ња, јер тај посао не 
може да чека. Тешко је за 
рад ну сна гу, али сна ла зим 
се нека ко. Чак и да пону
диш више нов ца за днев ни
цу, рет ко ко хоће да дође да 
ради на њиви – дода је Мар
ко. 

Фоли ја се ски да изме ђу 
5. и 10. маја у зави сно сти 
од спо ља шње тем пе ра ту ре 
вазду ха. Бер ба се оба вља 
када су пло до ви дужи не 
од 12 до 20 цен ти ме та ра, 
а беру се сва ки, или сва ки 
дру ги дан. З. М.

ПОРОДИЦА ВОЈНОВИЋ ИЗ БУЂАНОВАЦА

Производња тиквица
се исплати
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ПОВО ДОМ 111 ГОДИ НА ОД СМР ТИ МАР КА ТВЕ НА

Слав ни аме рич ки
књи жев ник и хумо ри ста
Марк Твен, чије је пра

во име било Самју ел 
Ланг хорн Кле менс, 

родио се 30. новем бра 1835. 
годи не у сео це ту Фло ри ди (у 
држа ви Мису ри, САД), у 
сиро ма шној трго вач кој поро
ди ци. Када му је било чети
ри годи не, поро ди ца се сели 
у места шце Хани бал, на 
реци Миси си пи. Ово место, 
Твен је сма трао сво јим зави
ча јем. У њему је про вео изу
зет не дане сво га живо та и 
упра во дожи вља ји из тог 
пери о да, наћи ће касни је 
одје ка у њего вим нај у спе ли
јим дели ма. Када је напу нио 
два на ест годи на, умро му је 
отац, па је дечак морао да 
напу сти шко лу и да сам 
зара ђу је. Запо слио се као 
шегрт у штам па ри ји, а тада 
је напра вио и прве кора ке у 
нови нар ству. Раде ћи у 
штам па ри ји, мно го је читао 
и тако упот пу ња вао нере
дов но шко ло ва ње. Ника ко 
није могао да се скра си на 
јед ном месту, хтео је све да 
види и све да упо зна. Оби
шао је сво ју земљу уздуж и 
попре ко, обра зо вао се у 
библи о те ка ма, мењао зани
ма ња, сту пао у додир са 
лута ју ћим рад ни ци ма, спла
ва ри ма и лађа ри ма. У наме
ри да стиг не до Јужне Аме
ри ке кре нуо је лађом низ 
Миси си пи. Но, упо знав ши 
се са јед ним иску сним брод
ским пило том, оста је на 
бро ду и неко ли ко годи на 
пло ви реком Миси си пи као 
брод ски спро вод никпилот. 
Ова нај ве ћа река у Север ној 
Аме ри ци пуна је пли ћа ка, па 
је лађар морао пази ти да се 
лађа негде не насу че. Кад 
изва ди олов ни тег за мере
ње дуби не воде, лађар увек 
вик не: „марк твен“ (што зна
чи: „запи ши два“) и тад лађа 
може да кре не даље. Тако 
се роди ло пишче во ново 
име, књи жев но име, под 
којим ће обја вљи ва ти сва 
сво ја дела. Гра ђан ски рат 
изби ја 1861. годи не и Марк 
Твен уче ству је у њему на 
стра ни бора ца за осло бо ђе
ње црна ца из роп ства. 
Затим одла зи у Нева ду, 
покра ји ну која је сво јим 
злат ним руд ни ци ма мами ла 

мно ге аван ту ри сте. Твен, 
тако ђе, тра га за сре бром и 
зла том, у нади да ће се обо
га ти ти. Седе ћи крај ватре 
након завр ше ног рада, копа
чи зла та обич но су при ча ли 
дожи вља је из сво га живо та. 
Био је то суров живот, пун 
нео бич них деша ва ња. Твен 
их је пажљи во слу шао, 
запи си вао је њихо ве речи, 
као и све оно што је дожи
вео у руд ни ци ма зла та и 
сво је запи се, уоб ли че не на 
хумо ри сти чан начин, слао је 
јед ном листу у Вир џи ни ја 
Сити ју. Не обо га тив ши се, 
Твен одла зи у Кали фор ни ју. 
Као допи сник јед ног кали
фор ниј ског листа оби шао је 
мно ге кра је ве све та, бора
вио је и у Евр о пи и са тих 
путо ва ња је слао репор та
же. Уско ро је њего во име 
поста ло позна то дуж целе 
оба ле Тихог оке а на (Куић).

Мно го је путо вао, непре
ста но пишу ћи и посте пе но 
изби ја ју ћи у први план аме
рич ке књи жев но сти и књи
жев но сти енгле ског јези ка. 
Њего ва сла ва расте, његов 
сен за ци о нал ни стил пред

ста вља, по речи ма Т. С. 
Ели о та, „и за Аме ри ку и за 
Енгле ску понов но откри ће 
енгле ског јези ка“, те се 
ређа ју нај ла ска ви ја при зна
ња. Твен је остао у исто ри ји 
аме рич ке лите ра ту ре упам
ћен као један од уте ме љи
ва ча модер ног књи жев ног 
изра за. Како би рекао 
Хемин гвеј: „Сва модер на 
лите ра ту ра Аме ри ке про из
и ла зи из јед не књи ге Мар ка 
Тве на која се зове Хаклбери
Фин“. Низао је изван ред на 
дела, као што су: ТомСојер, 
Хаклбери Фин, Живот на
Мисисипију, Краљевић и
просјак, Јенкинадворукра
љаАртура и др. Два прва 
рома на пред ста вља ју кла
си ку деч је про зе и, по неким 
судо ви ма, аутен тич ни поче
так деч јег рома на. Ауто би о
граф ска инто на ци ја тих 
дела није спор на. Том Сојер 
и Хаклбе ри Фин су реа ли
стич ки јуна ци, оства ре ни 
типич но реа ли стич ким 
мани ром (Вуко вић). У пред
го во ру рома на Том Сојер, 
Твен вели: „Већи на пусто ло
ви на опи са них у овој књи зи 

заи ста се и дого ди ла. Јед ну 
или две дожи вео сам сам, а 
оста ле су дожи ве ли моји 
нека да шњи школ ски дру го
ви. Хака Фина пре сли као 
сам из живо та, а исто тако и 
Тома Соје ра, али не по узо
ру на јед ну осо бу – Том је 
меша ви на бит них осо би на 
тро ји це деча ка које сам 
позна вао, па зато при па да 
сло же ном гра ђе вин ском 
сти лу. Све чуд не пра зно ве
ри це о који ма се овде гово
ри, биле су рас про стра ње не 
међу децом и робо ви ма на 
Запа ду у вре ме када се 
дога ђа ова при ча, што зна чи 
пре три де сетчетр де сет 
годи на. Прем да је глав на 
наме ра моје књи ге да послу
жи за заба ву деча ци ма и 
девој чи ца ма, надам се да је 
због тога неће избе га ва ти ни 
мушкар ци и жене, буду ћи да 
ми је дели мич но на уму био 
поку шај да одра сле на 
шаљив начин под се тим на 
оно што су и сами нека да 
били, како су се осе ћа ли, 
мисли ли и гово ри ли, те у 
какве су се нео бич не поду
хва те поне кад упу шта ли“.

Забе ле же не су мно го број
не анег до те из живо та овог 
слав ног писца. Тако је оста
ло упам ће но да је имао вео
ма стр о гог оца који никад 
није био задо во љан њего
вим успе хом у шко ли. Након 
окон ча ња школ ске годи не, 
дошао је радо сно кући и 
саоп шти оцу да је дру ги ђак 
у раз ре ду. Отац рече: „Зар 
те није стид?! Морао би 
бити први!“. Тве на је ово 
повре ди ло, па дру ге годи не 
поче боље учи ти и поста де 
први ђак у раз ре ду. Кад је то 
оцу саоп штио, овај је само 
одмах нуо гла вом и изу стио: 
„Но, то је див на шко ла, где 
си ти могао поста ти први 
ђак“. Јед ног дана Твен се 
упи си вао у књи гу нових 
гости ју у јед ном вели ком 
канад ском хоте лу. Пошто је 
лети мич но пре гле дао спи
сак гости ју, њего ву пажњу 
при ву че пот пис који је непо
сред но прет хо дио њего вом: 
„Барон фон Бланк и слу га“. 
Да не би пао у засе нак у том 
мно штву сјај них пле мић ких 
титу ла, Твен умо чи перо и 

Марк Твен (Mark Twa in Hou se)
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напи са: „Марк Твен и пут
нич ка тор ба“. Дого ди ло се и 
то да је у јед ном дру штву, у 
коме је било више врло 
бога тих маг на та, Твен гово
рио раз не духо ви те зго де, 
тако да су се сви до суза 
сме ја ли. Један од њих, 
„краљ петро ле ја“, рекао је: 
„Ова ко сме шне при че још 
никад нисам чуо“. Након 
тога је ста вио руку у џеп да 
изва ди мара ми цу и обри ше 
сузе. Није могао да одо ли 
Твен: „Охо, а ја сам баш 
сада видео нешто још сме
шни је – како један петро леј
ски маг нат сам себи завла
чи руку у џеп“. Јед на анег
до та казу је о томе како је 
Твен посе тио слав ног аме
рич ког сли ка ра у њего вом 
ате љеу. Посма тра ју ћи 
њего ву нај но ви ја сли ку, 
рече: „Чини ми се да овај 
део још тре ба попра ви ти“. 
Потом учи ни покрет као да 
ће то место додир ну ти, а 
сли кар узвик ну: „Забо га, 
пази те, боје још нису суве“. 
Рече тада Твен: „Ништа 
зато! Имам рука ви це“. 
Позна то је да је неки нови
нар који је хтео да напра ви 
несва ки да шњи интер вју са 
Тве ном, упи тао га за њего во 
мишље ње о паклу и рају. 
„Нажа лост, то вам и поред 
нај бо ље воље не бих могао 
рећи. Имам и тамо и она мо 
доста при ја те ља, па сто га 
морам бити стр о го неу тра
лан“, одго во ри Твен. Пре 
него што је упо знао љубав 
свог живо та, ишао је са јед
ном мла дом женом у ресто
ран на ручак. Кад су сели за 
сто, упу тио јој је ком пли
мент: „Како сте ви чуд но ва

то лепи“. Но, дама, која је 
била позна та по сво јој јет ко
сти, одго во ри: „Ште та што ја 
не могу то исто рећи за 
вас“. На то, одвра ти јој 
слав ни писац: „Онда учи ни
те као и ја, сла жи те мало“ 
(Анегдоте – С књигом на
пут). 

Као што је наве де но, 
Марк Твен је био вео ма 
про фи ли сан и изу зет но 
успе шан писац и непре ста
но је путо вао на пре да вач ке 
тур не је широм Сје ди ње них 
Држа ва и Евр о пе. Био је 
неве ро ват но попу ла ран у 
Енгле ској. На јед ној од тих 
тур не ја упо знао је Чар лса 
Дар ви на, који му се вео ма 
дивио. Тако ђе, био је изу ми
тељ пун енту зи ја зма, реги
стро вао је неко ли ко пате на
та. Зара дио је за при сто јан 
живот, али био је без на де
жан слу чај када је новац у 
пита њу, те је у јед ном тре
нут ку морао да обја ви бан
крот. Био је један од рет ких 
при ја те ља Нико ле Тесле. 
Годи не 1868. Твен се заљу
бљу је у Оли ви ју (Ливи) 
Ленг дон, која је поти ца ла из 
поро ди це бога тих либе ра ла 
у уну тра шњо сти држа ве 
Њујорк. Вен ча ли су се 1870. 
годи не. Он и Ливи су живе
ли у срећ ном бра ку у ком је 

рође но четво ро деце. Дожи
ве ли су тра ге ди ју када је 
њихов први син умро још 
као беба, а две њихо ве 
кћер ке умр ле су у сво јим 
два де се тим. Ливи је умр ла 
1904. годи не, оста вив ши 
свог мужа неу те шног (Дојл). 
Из њего вих послед њих 
дела про ве ја ва очај и песи
ми зам, чему сва ка ко допри
но се никад пре жа ље не 
живот не тра ге ди је.

Тве но ва љубав пре ма 
Оли ви ји и њихо вој деци, 
била је без гра нич на, што 
потвр ђу је писмо које је 
напи сао воље ној, пово дом 
њеног три де се тог рођен да
на, 27. новем бра 1875. годи
не: „Дра га Ливи, шест годи
на про шло је од мог првог 
вели ког успе ха у живо ту 
када сам те добио, а три де
сет годи на про ђе од када је 
Про ви денс про сла вио срећ
ни дога ђај твог дола ска на 
свет. Сва ки дан који про жи
ви мо зајед но учвр шћу је 
моје уве ре ње да неће мо 
ника да поже ле ти да буде мо 
раз дво је ни, нити да ћемо 
пожа ли ти што смо се ика да 
спо ји ли. Дра жа си ми данас, 
него што си то била про шле 
годи не, када смо сла ви ли 
овај рођен дан; тада си ми 
била дра жа него прет ход не 

годи не – поста ја ла си све 
мили ја од прве те про сла ве 
и не сум њам да ће се ова
кав дра го це ни напре дак 
наста ви ти до кра ја. Хај де да 
се раду је мо про сла ва ма 
рођен да на који ће тек доћи, 
са њихо вим годи на ма и 
њихо вом седом косом без 
стра ха и без депре си је, 
веру ју ћи и твр де ћи да ће 
љубав коју осе ћа мо јед но 
пре ма дру гом бити довољ на 
да их бла го сло ви. Тако, са 
вели ком љуба вљу пре ма 
теби и нашој дечи ци, сла
вим овај дан, нека ти доне се 
гра ци о зност и досто јан ство 
углед не жене од три дека де! 
Зау век твој. С. Л. К.“ (Нај
лепша љубавна писма
великана).

„Сме ју ћи се ведро и на 
свој и на туђ начин, Твен је 
постао вели ки заба вљач не 
само Аме ри ке, него и чита
вог све та, лече ћи свет од 
туге, лечио је и себе од 
неза до вољ ства и сум ње у 
људе, докле год је могао“ 
(Пуха ло). Марк Твен, слав ни 
аме рич ки књи жев ник и 
хумо ри ста, пре ми нуо је на 
дана шњи дан 1910. годи не у 
Редин гу, а дан њего вог 
рође ња про гла шен је наци
о нал ним пра зни ком Аме ри
ке. Сне жа на Булат

Марк Твен са поро ди цом (Mark Twa in Hou se)

Позна то је да је неки нови нар који је хтео да напра ви 
несва ки да шњи интер вју са Тве ном, упи тао га за њего
во мишље ње о паклу и рају. „Нажа лост, то вам и 
поред нај бо ље воље не бих могао рећи. Имам и тамо 
и она мо доста при ја те ља, па сто га морам бити стр о го 
неу тра лан“, одго во ри Твен
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СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР И БОР КО ВАЦ

Каја ка ши се у Руми
при пре ма ју за Олимпијаду
У рум ској општи ни се 

доста пажње и сред
ста ва ула же у спорт, 

како за рад клу бо ва, тако 
и за спорт ску инфра струк
ту ру, како би се ство ри ли 
бољи усло ви за што масов
ни је бавље ње мла дих спор
том, али и за оне спор ти
сте иза којих су већ вели ка 
постиг ну ћа. 

Доста репре зен та ци
ја и клу бо ва, дома ћих и 
стра них, бора ви ли су на 
при пре ма ма у Руми. На 
при пре ма ма у Руми сада 
је каја каш Стра хи ња Сте
фа но вић, вице шам пи он 
све та. Сте фа но вић се при
пре ма са тре не ром репре
зен та ци је Срби је Мила ном 
Ђена ди ћем и сло ве нач ким 
репре зен та тив цем Видом 
Дебе ља ком, као спа ринг 

парт не ром. Стра хи ња се 
при пре ма за одлу чу ју ће 
так ми че ње на којем тре ба 
да се избо ри за пла сман 
на Олим пиј ске игре у Токи
ју. Тре ба рећи да је 2019. 
годи не Сте фа но вић избо
рио нор му за Олим пи ја ду, 
али не лич но за себе, него 
за нашу репре зен та ци ју. 
А ко ће путо ва ти у Токио у 
дисци пли ни јед но сед 200 
мета ра, зна ће се после 
Свет ског купа који ће се 
одр жа ти у Сеге ди ну од 12. 
до 16. маја. До ове конач не 
одлу ке Стра хи ња се са тре
не ром и спа ринг парт не ром 
при пре ма баш у Руми. 

Саве зни тре нер Милан 

Ђена дић под се ћа да се нај
бо љи каја ка ши већ годи на
ма при пре ма ју у Руми и на 
Бор ко вач ком језе ру јер су 
усло ви за при пре ме одлич
ни.

– На језе ру смо поста ви
ли и регат ну ста зу у дужи
ни од 1.000 мета ра. Вода 
је одлич на, нема као на 
неким дру гим језе ри ма 
локва ња, тра ве, а при лич но 
смо зашти ће ни и од самог 
ветра. Тере та на Спорт ског 
цен тра „Рума“ у којој тре ни
ра мо је сјај на, нуди нам све 
оно нео п ход но. Кори сти мо 
и трим ста зу у шуми Бор ко
вац, ту је и одли чан хотел, 
тако да има мо све усло ве 

да напра ви мо добар резул
тат – каже тре нер Ђена дић.

Што се тиче бор бе за пла
сман на Олим пи ја ду дода је 
да ће бити неиз ве сна јер 
наша земља има можда и 
нај бо ље каја ка ше на све ту 
када је реч о дисци пли ни 
јед но сед на 200 мета ра. 

– Мом ци ће дати све од 
себе да оства ре што бољи 
резул тат, јер је и у инте ре су 
Срби је да нас на ОИ пред
ста вља нај бо љи так ми чар – 
исти че тре нер Милан Ђена
дић.

При пре ме каја ка ша у 
Руми тра ја ће три неде ље, 
а поред тре нин га на језе
ру, оба ве зан је и један у 
недав но рено ви ра ној тере
та ни у Спорт ском цен тру. 
Дирек тор ове уста но ве 
Игор Дамјан чук исти че да 
је сви ма у Спорт ском цен
тру дра го што се пред став
ни ци наше земље у бор би 
за Олим пиј ске игре у Токи ју 
при пре ма ју баш у Руми, па 
и у њихо вој тере та ни.

– Ми смо пре неко ли
ко дана поно во отво ри ли 
тере та ну. Рено ви ра ли смо 
је ком плет но соп стве ним 
сред стви ма и задо вољ ни 
смо што у тако побољ ша
ним усло ви ма међу првим 
кори сни ци ма су упра во и 
ови врхун ски спор ти сти 
каја ка ши – иста као је дирек
тор Игор Дамјан чук.

С. Џаку ла

Вид Дебе љак, Милан Ђена дић и Стра хи ња Сте фа но вић

Рено ви ра на Тере та на у Спорт ском цен тру

Игор Дамјанчук
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Дина мо – ОФК Жар ко во 2:0; 
Дубо чи ца – Желе зни чар 2:1; 
Гра фи чар – Тра јал 4:1; Рад нич
ки СМ – Будућ цност 2:1; ИМТ – 
Колу ба ра (су били оди гра ли у 
поне де љак); Кабел – Земун 1:0; 
Рад ни чи 1923 – Борац 1926 
пре ки ну то; Рад нич ки Пирот – 
Лозни ца 2:1; Сло га – Јаго ди на 
0:0.

Сом бор: Рад нич ки 1912 – 
Први Мај 2:0; Ста ра Пазо ва: 
Једин ство – Коза ра 3:0; Бечеј: 
Бечеј 1918 – Вој во ди на 1928 
5:0; Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Ста ри Град 0:0; Пећин ци: 
Феникс 1995 – Омла ди нац 1:0; 
Нови Сад: Мла дост – ОФК 
Вршац 2:0; Пан че во: Дина мо 
1945 – Хај дук 1912 0:2; Нови 
Козар ци: Сло бо да – Сло га 2:1; 
Кањи жа: Тиса – Бач ка 1901 0:1; 
Саку ле: Борац – Дунав 3:1.

01. Мла дост 29 22 4 3 76:22 70
02. Рад нич ки 29 17 7 5 62:27 58
03 ОФК Вршац 29 17 6 6 45:24 57
04. Борац 29 16 3 10 45:32 51
05. Бечеј 1918 29 15 4 10 56:41 49
06. Први Мај 29 12 10 7 34:23 46
07. Омла ди нац 29 11 12 6 37:21 45
08. Тиса 29 13 5 11 45:35 44
09. Феникс 29 12 8 9 43:37 44
10. Рад н. (З) 29 12 7 10 40:40 43
11. Дина мо 29 13 3 13 40:37 42
12. Хај дук 1912 29 12 5 12 50:37 41
13. Ста ри Град 29 11 6 12 32:31 39
14. Једин ство 29 9 10 10 35:37 37
15. Бач ка 1901 29 8 5 16 33:47 29
16. Сло га 29 7 7 15 27:48 28
17. Коза ра 29 7 4 18 34:68 25
18. Сло бо да 29 6 7 16 23:59 25
19. Дунав 29 5 6 18 22:62 21
20. Вој во ди на 29 2 7 20 13:64 13

Про ле тер – Мла дост 0:1; 
Рад нич ки Ниш – Јавор Матис 
0:0; Спар так ЖК – Напре дак 0:2; 
ТСЦ – Вождо вац 4:1; Мета лац 
– Инђи ја 0:0; Нови Пазар – 
Чука рич ки 1:3; Зла ти бор – Рад 
1:2; Мачва – Пар ти зан 1:2; ОФК 
Бач ка – Вој во ди на 1:2; Црве на 
Зве зда – Рад ник 2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА Нови Сад: Црве на Зве зда – 

Индекс 1:2; Теме рин: Сло га (Т) 
– Сре мац 3:0; Нова Пазо ва: 
Рад нич ки – Југо вић 4:1; Нови 
Сад: РФК Н.С 1921 – Сло бо да 
1:1; Румен ка: Једин ство – 
Поду на вац 1:1; Шај каш: Борац 
– Сло га (Е) 2:0; Дивош: Хај дук 
– Под ри ње 1:0; Салаш Ноћај
ски: Будућ ност – Мла дост 2:1; 
Голу бин ци: Јадран – Цемент 
2:3.

01. Једин ство 25 16 6 3 45:18 54
02. Хај дук 25 17 1 7 49:22 52
03. Борац 25 16 4 5 44:22 52
04. РФК Н.С 25 13 8 4 42:27 47
05. Цемент 25 13 6 6 42:27 45
06. Сло бо да 25 13 3 9 34:25 42
07. Сло га (Е) 25 13 2 10 39:25 38
08. Поду на вац 25 10 6 9 32:32 36
09. Индекс 25 10 5 10 40:37 35
10. Будућ ност 25 10 5 10 37:45 35
11. Рад нич ки 25 11 1 13 31:28 34
12. Сло га (Т) 25 9 6 10 20:24 33
13. Мла дост 25 10 2 13 44:38 32
14. Сре мац 25 8 6 11 32:43 30
15. Под ри ње 25 8 4 13 27:38 28
16. Ц. Зве зда 25 6 7 12 31:36 25
17. Јадран 25 1 5 19 24:62 8
18. Југо вић 25 1 3 21 16:80 6

ВОЈВОЂАНСКА 
фУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Рад нич ки 27 16 7 4 40:19 55
02. Кабел 28 15 10 3 35:14 55
03. Колу ба ра 27 15 6 6 37:26 51
04. ИМТ 27 13 6 8 38:26 45
05. Лозни ца 28 12 8 8 46:37 44
06. ОФК Жар к. 28 13 5 10 29:27 44
07. Будућ ност 28 12 6 10 31:27 42
08. Гра фи чар 28 10 9 9 36:30 39
09. Желе зни чар 28 11 4 13 33:36 37
10. Борац 1926 27 9 7 11 31:27 34
11. Дубо чи ца 28 8 10 10 25:36 34
12. Траyал 28 9 6 13 26:34 33
13. Рад н. (СМ) 28 9 5 14 29:27 32
14. Дина мо 28 9 5 14 34:43 32
15. ГФК Јаго д. 28 6 14 8 24:33 32
16. Рад н. (П) 28 8 8 12 27:39 32
17. Земун 28 6 4 18 20:38 22
18. Сло га 28 4 10 14 18:40 22

01. Ц. Зве зда 32 30 2 0 90:15 92
02. Пар ти зан 32 26 2 4 82:16 80
03. Вој во ди на 32 20 6 6 55:33 66
04. Чука рич ки 32 19 8 5 60:25 65
05. ТСЦ 32 14 7 11 58:40 49
06. Рад ник 32 14 6 12 47:41 48
07. Спар так 32 14 5 13 50:45 47
08. Мла дост 32 12 9 11 36:48 45
09. Про ле тер 32 12 7 13 28:38 43
10. Мета лац 32 10 12 10 38:45 42
11. Рад нич ки 32 11 6 15 28:36 39
12. Рад 32 12 3 17 29:48 39
13. Јавор М. 32 10 8 14 38:48 38
14. Вождо вац 32 10 8 14 41:52 38
15. Напре дак 32 10 8 14 30:44 38
16. Нови Пазар 32 10 6 16 41:55 36
17. Инђи ја 32 10 4 18 25:49 34
18. Зла ти бор 32 5 7 20 25:56 22
19. Мачва 32 6 3 23 20:60 21
20. ОФК Бач ка 32 3 7 22 2350 16

Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Фру шка Гора 2:1; Бикић До: 
ОФК Бикић – Трго вач ки 1:0; 
Куку јев ци: Оби лић 1993 – Сло
бо да 6:0; Шид: Јед но та – Гра
ни чар (К) 3:3; Рума: Једин ство 
– Сре мац (Ј) 7:1; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Сре мац (Б) 3:1; 
Ноћај: Змај – Фру шко го рац 1:2; 
Ада шев ци: Гра ни чар (А) – Сло
га 2:1.

01. Фру шко гор. 22 16 4 2 52:14 52
02. Гра ни ч. (К) 22 13 7 2 45:20 46
03. Једин ство 22 13 5 4 47:19 44
04. Оби лић 22 12 7 3 50:25 43
05. ОФК Бикић 22 11 9 2 34:9 42
06. Сре мац (Б) 22 12 3 7 43:28 39
07. Ф. Гора 22 10 5 7 45:24 35
08. Змај 22 9 5 8 53:35 32
09. Зека Буљ. 22 10 2 10 37:37 32
10. Гра ни ч. (А) 22 9 3 10 33:32 29
11. Ерде вик 22 5 8 9 26:35 23
12. Трго вач ки 22 6 4 12 25:33 22
13. Сло бо да 22 6 4 12 25:44 22
14. Сре мац (Ј) 22 3 3 16 20:66 12
15. Сло га 22 3 3 16 22:60 7
16. Јед но та 22 1 2 19 19:95 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Гра ни
чар 4:1; Срем ски Миха љев ци: 
Срем – Шумар 1:2; Пла ти че во: 
Једин ство (П) – Хрт ков ци 1:0; 
Кру ше дол: Кру ше дол – Рад
нич ки 1:1; Нови Кар лов ци: 
Полет – Дунав 2:0; Крче дин: 
Фру шко го рац – Мла дост 2:2; 
Жар ко вац: Напре дак – Сре мац 
(Д) 0:1л; Бре стач: ОФК Бре стач 
– Каме ни 3:1.
01. Сре мац (Д) 22 16 4 2 56:24 52
02. Рад нич ки 22 16 2 4 52:17 50
03. Полет 22 14 1 7 46:36 43
04. Срем 22 12 5 5 49:26 41
05. Напре дак 22 11 6 5 41:26 39
06. Гра ни чар 22 10 7 5 43:29 37
07. Једин . (П) 22 9 5 8 28:27 32
08. Мла дост 22 9 4 9 56:49 31
09. Фру шко го р. 22 9 4 9 22:29 31
10. Шумар 22 9 1 12 35:39 28
11. ЧСК 22 6 5 11 33:41 23
12. ОФК Бре ст. 22 6 5 11 27:41 23
13. Кру ше дол 22 5 6 11 37:43 21
14. Хрт ков ци 22 6 3 13 29:53 21
15. Дунав 22 2 6 14 16:51 12
16. Каме ни 22 3 2 17 17:56 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Инђи ја: Хај дук (Б) – Желе
зни чар 4:0; Вито јев ци: Пар ти
зан – Напре дак 2:0; Шид: Рад
нич ки – Сло га (В) 3:0; Путин ци: 
ПСК – Сре мац (Д) 0:8; Мар тин
ци: Борац (М) – Митр ос 3:1; 
Вишњи ће во: Хај дук (В) – Сло
вен 0:0; Љуко во: Љуко во – 
Рудар 2:1; Кле нак: Борац (К) – 
Доњи Срем 2015 1:5; Лаћа рак: 
ЛСК – БСК 2:1.

01. Рад нич ки 25 17 6 2 63:14 57
02. Доњи Срем 25 17 4 4 52:20 55
03. Напре дак 25 17 3 5 48:27 54
04. Сло вен 25 13 7 5 43:21 46
05. Желе зни ч. 25 13 4 8 51:40 43
06. Пар ти зан 25 12 3 10 46:34 39
07. Борац (М) 25 12 3 10 38:28 39
08. Љуко во 25 10 8 7 48:30 38
09. Борац (К) 25 11 5 9 40:49 38
10. Хај дук (Б) 25 9 7 9 36:35 34
11. Сло га (В) 25 9 6 10 38:38 33
12. Сре мац (Д) 25 8 3 14 30:35 27
13. Митр ос 25 7 6 12 36:42 27
14. БСК 25 7 5 13 38:58 26
15. ПСК 25 6 5 14 29:71 23
16. ЛСК 25 5 6 14 31:51 21
17. Хај дук (В) 25 4 6 15 33:48 18
18. Рудар 25 2 5 18 27:86 11

Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Вој во ди на 4:3; Јар
ков ци: Борац (Ј) – 27.Окто бар 
3:2; Мали Радин ци: Фру шко го
рац – Сло га (К) 2:1; Гра бов ци: 
Гра ни чар – Полет 4:2; Сте ја
нов ци: Борац (С) – Цар Урош 
1:3; Мара дик: Сло га (М) – 
Једин ство 0:2; Пла ни нац је био 
сло бо дан.

ОфЛ РУМА  ИРИГ 1

01. Једин ство 18 13 3 2 53:18 42
02. Гра ни чар 17 13 1 3 50:25 40
03. Вој во ди на 18 10 5 3 53:24 35
04. Полет 18 11 2 5 43:27 35
05. Фру шко го р. 17 11 1 5 56:32 34
06. Цар Урош 18 9 3 6 55:32 30
07. Доњи Петр. 17 9 3 5 37:28 30
08. Пла ни нац 17 7 2 8 37:28 23
09. Сло га (М) 18 6 3 9 28:31 21
10. Сло га (К) 18 5 2 11 31:56 17
11. Борац (С) 17 3 0 14 19:60 9
12. Борац (Ј) 17 2 1 14 15:65 7
13. 27.Окто бар 18 2 0 16 16:67 6

Кар лов чић: Ловац – Купи но
во 2:1; Сибач: Сло вен – Витез 
8:2; Прхо во: Мла дост 1935 – 
Хај дук 1932 0:5.

1. Хај дук 1932 13 12 1 0 66:11 37
2. Ловац 13 10 1 2 47:22 31
3. Мла дост 14 6 0 8 21:45 18
4. Сло вен 14 5 2 7 30:37 17
5. Купи но во 14 3 5 6 16:28 14
6. Витез 14 0 1 13 16:53 1

ОфЛ ПЕЋИНЦИ

Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Гра ни чар 3:0; Моро вић: Једин
ство (М) – Напре дак 2:4; Гиба
рац: Син ђе лић – ОФК Бин гу ла 
2:2; Батров ци: Омла ди нац – 
Борац 4:3; Једин ство (Љ) је 
било сло бод но.

1. Напре дак 11 10 1 0 51:10 31
2. ОФК Бачин ци 10 9 0 1 31:12 27
3. Син ђе лић 11 6 1 4 28:25 19
4. Једин . (Љ) 9 4 1 4 22:23 13
5. Омла ди нац 11 4 1 6 13:21 13
6. Гра ни чар 10 3 2 5 22:24 11
7. Једин . (М) 9 3 1 5 17:30 10
8. ОФК Бин гу ла 11 1 3 7 11:29 6
9. Борац 10 1 0 9 17:38 3

ОфЛ ШИД

Вели ки Радин ци: Борац (ВР) 
– ОФК Босут 1:1; Заса ви ца: 
Сло га – Пла ни нац 3:2; Срем ска 
Рача: Срем (СР) – Срем (СМ) 
1:1; Раден ко вић: Борац (Р) – 
Поле та рац 2:2.

1. Срем (СМ) 10 7 2 1 43:11 23
2. Срем (СР) 10 7 2 1 29:10 23
3. ОФК Босут 10 5 2 3 21:18 17
4. Борац (ВР) 10 5 1 4 21:19 16
5. Пла ни нац 10 3 2 5 12:18 11
6. Поле та рац 9 2 4 3 12:22 10
7. Сло га 10 2 0 8 10:33 6
8. Борац (Р) 9 1 1 7 10:27 4

ГфЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Ште ла
Коме ди ја

Про шле неде ље УЕФА нам је саоп
шти ла да се у Срби ји наме шта ју фуд
бал ске утак ми це. Пред мет истра ге су, 
у вре ме писа ња овог тек ста, биле две 
утак ми це Прве лиге Срби је. А биће их 
још, обе ћа ше из УЕФЕ. Да ствар буде 
још гора, уме шао се и Интер пол, који 
бли ско сара ђу је са горе по ме ну том 
орга ни за ци јом, баш по пита њу „ште ла“ 
и сум њи вих упла та у кла ди о ни ца ма 
широм све та.

Спор не су биле утак ми це Желе зни
чар – Борац и Тра јал – Јаго ди на. Црв 
сум ње се поја вио услед енорм них 
упла та у јед ној нашој кла ди о ни ци, али 
и неким уплат ним мести ма на Дале
ком исто ку.

Да ли Фуд бал ски савез Срби је толи
ко сле по веру је УЕФИ, или зна нешто 
што ми не зна мо, углав ном, без било 
какве истра ге и кон крет них дока за је 
екс пре сно казнио два клу ба – Борац и 
Јаго ди ну. Опи здио их је по џепу са 
укуп но 10 мили о на дина ра и оду зео им 
шест бодо ва.

Чача ни и Јаго дин ци су нарав но 
одмах дигли џеву, пита ју ћи се да ли су 
они баш нај го ри од све деце. Јер, 
факат је да нису једи ни у овој пизда ри
ји тако типич ној за наш фуд бал. Тре ба
ло је само виде ти како је митро вач ки 
Рад нич ки про шао почет ком апри ла на 
госто ва њу у Лозни ци, „при мив ши“ два 
гола а да при том лоп та нијед ном није 
ушла у гол. Коме ди ја.

Бру ка
Фуд бал ски клуб Црве на зве зда је 

кажњен од стра не УЕФЕ са 30.000 
еври ћа и јед ном утак ми цом без при су
ства публи ке. Ова вест је у ран гу оне 
да ће у Срби ји сутра бити про мен љи
во облач но. У пита њу је утак ми ца про
тив Мила на у Бео гра ду, а срп ски клуб 
је кажњен због низа про пу ста у орга ни
за ци ји, укљу чу ју ћи и увре де из све ча
не ложе које је неки пави јан упу тио 
Зла та ну Ибра хи мо ви ћу.

Поје ди ни меди ји су пре не ли да би 
казна била још риго ро зни ја да није 
реа го вао упра во Зла тан, саста вив ши 
изја ву у којој наво ди како му је у Бео
гра ду уства ри било супер. Навео је да 
је орга ни за ци ја била бес пре кор на и да 
се уоп ште није увре дио због пови ка са 
три би на. Изја ву је напи сао уз помоћ 
„поје ди них срп ских при ја те ља“. Пада 
ми на памет једи но Деки Стан ко вић 
који је при ја тељ ство са швед ским асом 
иско ри стио да изву че свој клуб из 
кана ла.

Сама чиње ни ца да се све ово деси

ло је вели ка бру ка нашег клу ба али и 
ком плет ног дру штва, с обзи ром на то 
да ни у вре ме пан де ми је и забра не 
оку пља ња не може мо про ћи без инци
де на та на ста ди о ну.

Завр шни ца
Доби ли смо полу фи на ли сте фуд

бал ске Лиге шам пи о на. Реал, Чел зи, 
Сити и Париз су оста ли у трци за уша
ти пехар. У реван ши ма четврт фи на ла 
није било изне на ђе ња. Нај ве ћи ути сак 
је сва ка ко испа да ње Бајер на који је у 
сјај ном дво ме чу са Пари жа ни ма изву
као дебљи крај. У фина лу пре фина ла, 
гле да ли смо оно нај бо ље што европ
ски фуд бал у овом момен ту може да 
нам пону ди. Сти че се ути сак да је 
пари ски напа дач ки трио Неи марМба
пеДи Мариа на врхун цу фор ме и пра
во је ужи ва ње гле да ти их како пле ту 
по тере ну.

У полу фи на лу, Париз иде на Сити а 
Реал на Чел зи. Сва чети ри клу ба су 
заслу жи ла да се нађу у завр шни ци и 
нема сум ње да ћемо гле да ти врхун ски 
фуд бал. Лепа заба ва уз ускр шње пра
зни ке.

Да ли фуд бал ски 
савез Срби је толи ко 
сле по веру је УЕфИ, 

или зна нешто што ми 
не зна мо, углав ном, 

без било какве истра ге 
и кон крет них дока за је 
екс пре сно казнио два 
клу ба – Борац и Јаго

ди ну. Опи здио их је по 
џепу са укуп но 10 

мили о на дина ра и оду
зео им шест бодо ва
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Првенство у пре ци зном сле та њу 
пара глај де ром 

На Спорт ском аеро дро му у Вели
ким Радин ци ма, од 16. до 18. 
апри ла у орга ни за ци ји Аеро клу ба 

„Куму лус“ из Новог Сада, а под покро ви
тељ ством Аеро клу ба „Срем ска Митро
ви ца“ одр жа но је Држав но првен ство и 
дру го коло лиге Срби је у пре ци зном 
сле та њу пара глај де ром.

Tакмичење у којем је уче шће узе ло 40 
пило та пара глај де ра отво рио је пред
сед ник Вазду хо плов ног саве за Срби је 
Лабуд Була то вић, а овом дога ђа ју је 
при су ство вао и заме ник гра до на чел ни

ка Петар Самар џић, који је том при ли
ком изја вио да Срем ска Митро ви ца има 
одлич не усло ве за рад аеро клу бо ва и 
даљи раз вој вазду хо плов ног спо р та.

Поред наци о нал не кон ку рен ци је, так
ми че ње је одр жа но и у међу на род ној 
отво ре ној кон ку ре ци ји, те су при су ство
ва ли и гости из Хрват ске, Сло ве ни је, 
Север не Маке до ни је и Шпа ни је.

Так ми че ње за циљ има про мо ви са ње 
без бед но сти, толе ран ци је и спорт ског 
духа, кроз раз вој вазду хо плов ног спо р
та, како код мла дих, тако и код ста ри јих.

Пре ма речи ма Жељ ка Ову ке, пило та 
пара глај де ра из Клу ба „Арес“ из Бео гра
да, пара глај динг је изу зет но зах те ван 
спо рт, вео ма масо ван у све ту, па је и 
кон ку рен ци ја вели ка.

– Сва ки резул тат је добар ако су пило
ти задо вољ ни сво јим лете њем, и ако не 
пра ве гре шке које за исход могу има ти 
повре де. Из сва ке трке се нешто ново 
нау чи, и то пило те пара глај де ра држи у 
овом спор ту. Спо рт није доса дан, ни 
један лет није исти, дина ми чан је и у 
скла ду са при ро дом, рекао је Овука.

Кошар ка ши це ЖКК 
„Срем” из Срем ске 
Митро ви це шам пи он ке 

су Вој во ди не у кате го ри ји 
мла ђих пио нир ки, узра ста 
до 12 годи на. Тим пово дом 
је 18. априла орга но зо ва на 
поде ла меда ља и пла ке та у 
хали „Пин ки”. 

Злат не меда ље кошар ка
ши ца ма поде лио је начел
ник Град ске упра ве за кул ту
ру и спорт и бив ши про сла
вље ни кошар каш Васиљ 
Шево. 

Пла ке ту еки пи ЖКК „Срем” 
за осво је но 1. место у Вој во
ди ни доде ли ла је Сања 
Рељић бив ша репре зен та
тив ка Срби је у кошар ци, а 
награ ду је при мио пред сед
ник клу ба Нико ла Будо шан. 

Затим је пла ке ту за нај бо
љу кошар ка ши цу Вој во ди не 
доби ла игра чи ца „Сре ма” 
Анге ла Лади нек. 

За нај бо љег тре не ра у 
Вој во ди ни пла ке ту је добио 

тре нер ЖКК „Срем” Нико ла 
Мило ше вић. 

Покло не Град ске упра ве 
за кул ту ру и спорт у виду 
шам пи он ских маји ца, игра
чи ца ма је поде лио гене рал
ни секре тар Спорт ског саве
за Гра да Срем ска Митро ви
ца Нема ња Црнић. 

Нај мла ђе кошар ка ши це 
ЖКК „Срем” осво ји ле су 2. 
место у Вој во ди ни у нај мла
ђој кате го ри ји мини ба скет, 
узра ста до 10 годи на, а сре
бр не меда ље уру чи ла им је 
Сања Рељић из Кошар ка
шког саве за Срби је.

Начел ник Васиљ Шево 

чести тао је игра чи ца ма, тре
не ру и упра ви клу ба на сјај
ним резул та ти ма, поже лео 
да наста ве и даље са успе
си ма и нагла сио да Град 
Срем ска Митро ви ца пре по
зна је успе хе наших спор ти
ста и да ће увек пома га ти и 
награ ди ти сва ког.

ЖКК „СРЕМ“

Митровчанке најбоље у Војводини

Петар Самар џић на отва ра њу Првен ства (фото: Боја на Јеф тић, фБ)
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ОВАН: Тре нут но 
посто је неке ком пли
ко ва не окол но сти са 
који ма ћете мора ти 

да се суо ча ва те у ходу, без пре
да ха или одла га ња. Посеб но 
вам при ја поро дич на хар мо ни
ја и нечи је при су ство, јер на тај 
начин може те да оства ри те бољу 
пси хо ло шку рав но те жу. Ста ло 
вам је да усре ћи те воље ну осо
бу и спрем ни сте на сва ку врсту 
љубав ног иза зо ва.

БИК: Обра ти те 
пажњу на нове про
фе си о нал не могућ но
сти, како бисте про

ши ри ли сазна ња и побољ ша ли 
сво ју укуп ну пози ци ју. Ако пре пу
сти те да ства ри саме иду сво јим 
током, неко дру ги изне на да може 
да вас пред у хи три. Свет око себе 
посма тра те дру га чи јим очи ма, 
у ведрим тоно ви ма, осе ћа те се 
задо вољ но и срећ но уз воље ну 
осо бу.

БЛИ ЗАН ЦИ: У досто
јан стве ном сти лу и 
без суви шних пита
ња при хва ти те све 

кори сне суге сти је или кри ти ке 
које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо
ту, међу тим ништа зна чај но не 
може те да учи ни те без прет ход
ног дого во ра са сво јим парт не
ром.

РАК Раз ми сли те о 
про ме ни одре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у дого во ру са сарад

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

ЛАВ: При жељ ку
је те да се оства ре 
неке важне про ме не 
у вашем окру же њу. 

Важно је да буде те довољ но про
ми шље ни при ли ком послов них 
сусре та, јер у жељи да про на ђе те 
неко иде ал но реше ње непо треб
но се опте ре ћу је те раз ли чи тим 
дета љи ма. Делу је те задо вољ но 
у љубав ном живо ту и сјај но се 
ускла ђу је те у одно су са парт не
ром. 

ДЕВИ ЦА: Потру ди
те се да поти сне те 
сво ју про фе си о нал ну 
сује ту када се јав но 

поле ми ше о пра вил ном вред но
ва њу нечи јих заслу га. Про ла зи те 
кроз раз ли чи те фазе емо тив ног 
рас по ло же ња. У момен ти ма осе
ћа те вели ки емо тив ни занос или 
инспи ра ци ју, али вам се чини да 
вам недо ста ју добре при ли ке 
да у пот пу но сти изра зи те сво је 
наме ре.

ВАГА: Осми сли те 
добар план и оста ни
те дослед ни у сва кој 
фази спро во ђе ња, 

посеб но када се нала зи те пред 
сарад ни ци ма који вас оспо ра ва
ју. Пре пла вље ни сте раз ли чи тим 
мисли ма и емо ци ја ма, тако да 
пажљи во одме ра ва те добру при
ли ку у којој може те да изра зи те 
сво је жеље. Парт нер вас искре но 
подр жа ва и под сти че на актив ну 
уло гу.

ШКОР ПИ ЈА: На помо
лу су нове послов не 
оба ве зе које зах те ва ју 
да се додат но анга жу

је те или нове диле ме које ћете 
мора ти да реша ва те врло екс
пе ди тив но. Затра жи те на вре ме 
нечи ји савет при ли ком финан сиј
ских про це на и ула га ња. Има те 
ути сак да парт нер нешто вешто 
при кри ва, што додат но ути че на 
вашу неси гур ност или поја ча ва 
вашу нер во зу.

СТРЕ ЛАЦ: Добре 
иде је које има те зах
те ва ју и ширу подр
шку од оне коју тре

нут но ужи ва те у кру гу сарад ни
ка. Све што жели те може те и 
да оства ри те, али уз подр шку. 
Довољ но сте вешти и сна ла жљи
ви да при во ли те воље ну осо бу 
на неке сво је зами сли. Нема раз
ло га да вас напу шта добро рас
по ло же ње, нала зи те се на корак 
до зајед нич ке сре ће.

ЈАРАЦ: Доно си те 
низ важних одлу ка 
и делу је те одлуч но 
у сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у дело све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пери о ду. Нема потре бе да 
се рас пра вља те са неис то ми
шље ни ци ма и да губи те вре ме 
на неке спо ред не ситу а ци је. Оче
куј те сре ћан рас плет у одно су са 
воље ном осо бом. 

ВОДО ЛИ ЈА: Осе ћа
те додат ни при лив 
кре а тив не енер ги је 
и спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Успех ће вас пра ти ти 
и на финан сиј ском пољу, тако 
да има те сјај ну при ли ку у пове
зи ва њу послов них и при ват них 
инте ре са. Потру ди те се да делу
је те зано сно и да ускла ди те сво је 
афи ни те те у одно су са парт не
ром.

РИБЕ: Неко вам даје 
кори сне инфор ма
ци је и на тај начин 
вам пома же да пра

вил ни је про це њу је те раз ли чи те 
послов не могућ но сти које има те 
на рас по ла га њу. Јасно вам је да 
зајед нич ки дого во ри пред ста
вља ју пози ти ван помак у реша
ва њу важних послов них или 
при ват них инте ре са. Сло бод но 
изра зи те нека сво ја поти сну та 
осе ћа ња или наме ре.

VREMEPLOV
21. април

753. п.н.е Ро мул, пре ма исто
ри ча ру Мар ку Те рен ци ју 
Ва ро ну, осно вао Рим.
1918. По ги нуо не мач ки пи лот 
Ман фред фон Рихт хо фен, 
по знат као Цр ве ни Ба рон, 
ко ји је у Пр вом свет ском ра ту 
обо рио 80 ави о на.
1960. Пре сто ни ца Бра зи ла 
пре ме ште на из Рио де Жа не
и ра у Бра зи ли ју.

22. април
1724. Ро ђен је дан од нај ве
ћих свет ских ми сли ла ца, 
не мач ки фи ло зоф Има ну ел 
Кант.
1994. Умро Ри чард Ник сон, 
пред сед ник САД од 1969. 
По ву као се 1974, пре ис те ка 
дру гог ман да та, због уме ша
но сти у “афе ру Во тер гејт”.

23. април
1913. Тур ци у Пр вом бал кан
ском ра ту пре да ли Ска дар 
Цр но гор ци ма. Од лу ком ве ли
ких си ла 14. ма ја Цр но гор ци 
се по ву кли, Ска дар при пао 
Ал ба ни ји.
1975. Пред сед ник САД 
Џе ралд Форд при знао је  
по раз у Ви јет нам ском ра ту.

24. април
1792. Ком по но ва на Мар се
ље за ко ја ће ка сни је по ста ти 
хим на Фран цу ске
1815. У Та ко ву под вођ ством 
Ми ло ша Обре но ви ћа по диг
нут Дру ги срп ски уста нак.

25. април
1993. У при су ству ми ров ног 
по сред ни ка лор да Ове на, 
пред сед ни ци СРЈ, Ср би је и 
Цр не Го ре До бри ца Ћо сић, 
Сло бо дан Ми ло ше вић и 
Мо мир Бу ла то вић по ку ша ли 
су да убе де ли де ра бо сан
ских Ср ба Ра до ва на Ка ра џи
ћа да пот пи ше ко ри го ва ни 
ВенсОве нов ми ров ни план. 
На ред ног да на Скуп шти на РС 
је од би ла овај план, рат у 
Бо сни је на ста вљен, а СРЈ су 
по о штре не санк ци је ме ђу на
род не за јед ни це. 

26. април
1910. Ро ђен књи жев ник Ме ша 
Се ли мо вић. 
1986. Екс пло ди рао IV блок 
ну кле ар не цен тра ле у Чер но
би лу у Укра ји ни. Ра ди о ак тив
ни обла ци пре кри ли го то во 
це лу Евро пу, а по сле ди це се 
ис пи ту ју. Цен тра ла трај но 
за тво ре на 15. де цем бра 2000. 

27. април
1521. Уро ђе ни ци фи ли пин
ског остр ва Мак тан уби ли 
пор ту гал ског мо ре плов ца 
Фер ди нан да Ма ге ла на ко ји је 
пред во дио екс пе ди ци ју на 
пр вом пу то ва њу око све та. 
1945. Ухап шен ита ли јан ски 
дик та тор Бе ни то Му со ли ни, 
стре љан на ред ног да на у 
ме сту Дон га, на оба ли је зе ра 
Ко мо. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) април
Све ти апо сто ли Иро ди он, Агав, 
Руф и дру ги  

Четвр так, 22. (9) април
Све ти муче ник Евпси хи је 

Петак, 23. (10) април
Све ти муче ник Терен ти је

Субо та, 24. (11) април
Све ти све ште но му че ник Анти
па – Лаза ре ва субо та – Врби ца

Неде ља, 25. (12) април
Ула зак Госпо да Ису са Хри ста у 
Јеру са лим  – Цве ти  

Поне де љак, 26. (13) април
Све ти све ште но му че ник Арте
мон Лао ди киј ски 

Уто рак, 27. (14) април
Све ти Мар тин Испо вед ник  

Crkveni
kalendar

• Све већи цир кус, све 
мање сме шно.
• После десет ракија, све 
су сте пе ни це покрет не.
• Опре зан је онај ко пре 
грмља ви не опе ре косу 
шам по ном од копри ве.

Посна муса ка
Потреб но је: пола киле кром

пи ра, веза мла дог лука, чети ри 
папри ке (може из замр зи ва ча), 
два мања пара дај за или из фла
ше, шољи ца пирин ча, веза сре
му ша, мало соли, бибер, уље за 
под ма зи ва ње, мала шољи ца 
пирин ча

При пре ма: Исец ка ти црни лук 
па га про пр жи ти, дода ти сече ну 
папри ку, везу сре му ша, исе че ног 
пара дај за и пржи ти да испа ри 
теч ност. Дода ти баре ни пири нач, 
поби бе ри ти и посо ли ти. Узан пех 
пре ма за ти уљем. Кром пир исе ћи 
на тан ке колу то ве поре ђа ти по 
дну и обло жи ти са стра не. Ста ви
ти пола прже ног лука папри ке и 
пирин ча утап ка ти каши ком па 
дру ги ред листо ва кром пи ра. Ста
вља ти редом, а на кра јуз ста ви ти 
кром пи ром.



42 21. APRIL 2021.  M NOVINE

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ 

РАЗ ВОЈ, ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
И ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ
Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5

На осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ

ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва који је под нео носи лац 
про јек та ЈП „СРБИ ЈА ГАС“ Нови Сад, Народ ног 
фрон та 12 спро ве ден је посту пак про це не ути ца ја на 
живот ну сре ди ну за про је кат Изград ња дистри бу
тив не гасо вод не мре же ДГМ „Купи но во“ при ти ска 
МОП 4 bar на лока ци ји у Купи но ву, на кат. парц. 3665, 
1598, 1600, 261, 1603, 3664/1, 1607, 1606, 1601, 1602, 
450, 447, 592, 3726, 1608, 1609, 1605, 1610, 1604 и 
3704 К.О. Купи но во, на тери то ри ји општи не Пећин ци, 
у укуп ној дужи ни од 15 km. У спро ве де ном поступ ку 
про це не ути ца ја доне то је реше ње бр. 50120/2021
III02 од 15.04.2021. годи не којим је утвр ђе но да није 
потреб на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на 
живот ну сре ди ну и да носи лац про јек та може при сту
пи ти реа ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не 
мере које су дефи ни са не поме ну тим реше њем над
ле жног орга на и испо шту ју сви усло ве и сагла сно сти 
дру гих над ле жних орга на и инсти ту ци ја, у скла ду са 
посеб ним зако ном.

Доне то реше ње се засни ва на ана ли зи зах те ва 
носи о ца про јек та и пода та ка о лока ци ји, карак те ри
сти ка ма про јек та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва
њу Листе про је ка та за које је оба ве зна про це на ути ца
ја и Листе про је ка та за које се може зах те ва ти про це
на ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС“, број 
114/08).

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може 
изја ви ти жал бу Покра јин ском Секре та ри ја ту за урба
ни зам и зашти ту живот не сре ди не у Новом Саду, 
непо сред но или путем овог орга на у року од 15 дана 
од дана обја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

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 УРБА НИ ЗАМ, ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ 
И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 35092/2021VI  
Дана: 16.04.2021. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње и 
изград њу обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца у скла ду 
са чла ном 45а Зако на о пла ни ра њу и изград њи  („Слу
жбе ни гла сник РС“, број 72/2009, 81/2009исправ ка, 
64/2010УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013
УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/209др. закон и 9/2020), и чла ном 40 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 („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 32/2019),  изла же на

РАНИ ЈАВ НИ УВИД
МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗРА ДУ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ 

РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ГРО БЉА ЗА КУЋНE ЉУБИМ ЦЕ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

РАНИ ЈАВ НИ УВИД ће се оба вља ти у холу згра де 
Град ске куће Гра да Срем ска Митро ви ца, у Срем ској 
Митро ви ци, ули ца Све тог Дими три ја број 13 и тра ја ће 
15 дана и то од 21. апри ла до 06. маја 2021. годи не.

У току тра ја ња раног јав ног уви да заин те ре со ва
на прав на и физич ка лица има ју пра во упо зна ва ња са 
општим циље ви ма и свр хом изра де пла на, могу ћим 
реше њи ма за раз вој про стор не цели не, могу ћим реше
њи ма за урба ну обно ву и ефек ти ма пла ни ра ња.

Оба ве шта ва ју се и пози ва ју орга ни, орга ни за ци је и 
јав на пред у зе ћа који су овла шће ни  да утвр ђу ју усло ве 
за зашти ту и уре ђе ње про сто ра и изград њу обје ка та да 
дају мишље ње у погле ду усло ва и нео п ход ног оби ма и 
сте пе на ути ца ја на живот ну сре ди ну.

Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу доста
ви ти при мед бе и суге сти је у писа ном обли ку Град ској 
упра ви за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград
њу обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца, ули ца Све тог 
Дими три ја број 13 у Срем ској Митро ви ци.

НАЧЕЛ НИК,
Весна Вуја но вић,  дипл. прав ник,

ДРЖАВ НО ШКОЛ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КАРА ТЕУ

Митров чан ке осво ји ле седам меда ља
Школ ско првен ство Срби је 

у кара теу за основ не и сред
ње шко ле у ката ма и бор ба
ма одр жа но је 18. апри ла у 
Спорт ском  цен тру Вождо
вац у Бео гра ду. Основ не и 
сред ње шко ле из Срем ске 
Митро ви це пред ста ви ле су 
кара ти ски ње у ката ма под 
мен тор ством тре не ра Иве 
Вин ко вић. Насту пи ло је 10 
девој чи ца из Кара те клу ба 
„Срем“ које су у изу зет но јакој 
кон ку рен ци ји осво ји ле седам 
меда ља: јед но зла то, два 
сре бра и чети ри брон зе. Зла
то је осво ји ла Ире на Гру ја нић 
(като го ри је девој чи це тре
ћи и четвр ти основ не шко ле)  
раз ред, сре бр не меда ље су 
осво ји ле (Хеле на Мал ба шић 

кате го ри ја девој чи це пети  и 
шести раз ред основ не шко ле) 
и Анђе ла Перо вић (кате го ри
је девој чи це тре ћи и четвр
ти раз ред основ не шко ле), 
брон за не меда ље су при па ле 
Сари Стар че вић (кате го ри ја 
девој чи це пети и шести раз
ред основ не шко ле), Мио ни 
Мурић (кето гри ја девој чи це 
тре ћи и четвр ти раз ред основ
не шко ле), Нико ли ни Гру би ши 
(кате го ри ја девој чи це први и 
дру ги раз ред основ не шко ле) 
и Дуњи Бере жни (кате го ри ја 
девој чи це први и друг раз ред 
основ не шко ле). Добре насту
пе у ката ма су има ле и Миа 
Тешев кић, Дуња Павло вић и 
Еле на Мило ше вић али овај 
нису осво ји ле меда ље.


