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ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике
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Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
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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

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕШИД

Наводњавањеудвефазе

У сали КОЦ-а, у уто рак, 27. апри-
ла, одр жа на је сед ни ца Скуп-
шти не на којој су одбор ни ци 

рас пра вља ли и одлу чи ва ли о 15 тача-
ка коли ко их је било на днев ном реду. 
Одбор ни ци су усво ји ли План детаљ не 
регу ла ци је црп не ста ни це „Моха рач“ 
у к. о. Ерде вик и к. о. Бин гу ла, као и 
План гене рал не регу ла ци је Шида, а 
ове тач ке је обра зло жио Милан Јан-
дрић, дирек тор Јав ног пред у зе ћа 
„Завод за урба ни зам“. По завр шет ку 
њего вог обра зло же ња, одбор ни ци-
ма се обра тио пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић који је гово рио 
о зна ча ју регу ла ци је црп не ста ни це 
„Моха рач“.

– Про је кат који смо запо че ли пре две 
годи не има две фазе. Прва фаза је да 
се из црп не ста ни це „Моха рач“, путем 

који је пред ви ђен Пла ном детаљ не 
регу ла ци је, пре ко к. о. Ерде ви ка и к. 
о. Бин гу ла до к. о. Диво ша, пошто је 
ово међу оп штин ски про је кат изме ђу 
Гра да Срем ска Митро ви ца и Општи-
не Шид, про ву че систем којим про ти-
че вода и да на пла тоу изнад Диво ша 
буде један резер во ар где ће вода да 
се аку му ли ра и да се спу шта пре ма 
свим потен ци јал ним кори сни ци ма 
систе ма за навод ња ва ње. Наш основ-
ни циљ у стра те ги ји раз во ја пољо при-
вре де у општи ни Шид, а веза но за 
навод ња ва ње овог дела наше општи-
не, јесте раз вој малих пољо при вред-
них газдин ста ва. Све до ци смо да у 
Ерде ви ку и Бин гу ли има ју тра ди ци-
ју про из вод ње папри ке, пара дај за и 
неких дру гих повр тар ских кул ту ра. 
Дру га фаза под ра зу ме ва пита ње како 

Моха рач напу ни ти водом. Ову дру-
гу фазу ћемо запо че ти са Општи ном 
Бач ка Палан ка. Заин те ре со ва ност 
посто ји и у доглед но вре ме ћемо овде 
рас пра вља ти о про јек ту захва та воде 
из Дуна ва код Нешти на и то лини јом 
Нештин – Визић и пуње ње Моха ра ча 
водом из Дуна ва. У касни јим фаза ма 
навод ња вања пла ни ра мо да изву че-
мо воду из Саве и спо ји мо са Босу том 
и напра ви мо један ири га ци о ни систем 
који ће спо ји ти Моро вић, Вишњи ће-
во, Ада шев це и Куку јев це – рекао је 
Семе но вић.

На сед ни ци је усво јен и изве штај о 
раду Музе ја наив не умет но сти „Или-
ја нум“ за про шлу годи ну, а доне та су 
и реше ња о раз ре ше њу и име но ва њу 
чла но ва поје ди них школ ских одбо ра.

Д.П.

ОдборницинаСкупштини

ЗоранСеменовић

Пројекаткојисмозапочелипредве
годинеимадвефазе.Првафазаједа
сеизцрпнестанице„Мохарач“про
вуче системдоДивоша где ће бити
резервоарукомћесеводаакумули
рати и спуштати према свим потен
цијалним корисницима система за
наводњавање. Друга фаза подразу
мевапитањекакоМохарачнапунити
водом.Удругојфазићемосарађивати
са Општином Бачка Паланка и у
догледно време овде ћемо распра
вљати о пројекту захвата воде из
Дунава код Нештина и то линијом
Нештин–Визићрекаојепредседник
ОпштинеШидЗоранСеменовић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Моје пра во да будем 
про тив себе

Приближно у ово доба прошле
године, када су здравстве
не велесиле  предузеле изра

ду вакцине против ковида,мучила су
нас питања хоће ли држава моћи да
набавивакцинезацелостановништво
и, ако их набави, које ће социјалне
категорије добити бесплатну имуни
зацију, а које ће морати да се поми
ре са партиципацијом уобичајеном
при куповини скупљих лекова. Многи
међунама,фасцинираниподједнаком
рањивошћу моћних и сиромашних,
нисунипомишљалидазамередржа
виаконепостигнебесплатнуимасов
нуимунизацију.Државаје,међутим,и
на чуђење богатих и моћних, одгово
риланапандемијупопутмалездрав
ственесуперсиле.Истина,здравстве
не суперсиле у којој се и даље јавни
сектор срамно саботира коруптивним
намештањем посла приватном секто
ру,алитојенекадругатема,садагово
римооимунизацији.Будимопоштени,
ко је од нас прошле годинемогао да
предвидидаћенасдржавановчаним
наградама, коликимтоликим, подсти
цатидасебасплатновакцинишемо?
Шта се, уствари, догодило?Чим су

престале наше бриге о доступности
скупевакцинеимогућојпартиципаци
ји, текшто смо по варљивом осећају
стали на чврсто тле, у нама се рас
пламсаласлободаизборакојаотежа
ва држави да уведе становништво у
завршницу стицања колективног иму
нитетабезкоганемапривреднограста
и пуњења буџета. Исти, овај, народ
преко кога је прешло сиромаштво
услед западњачке економске блока
де и хиперинфлације, услед егзодуса
пред новим фашизмом, услед НАТО
агресије и разарања инфраструктуре
узљудскежртве,уследпљачкшкепри
ватизацијепривреде...стекаојечудан
осећајизобиљаизбора,каодабихтео
да кроз неодазивање на вакцинаци
ју наплати за све слободе које су му

билеускраћене.Можемуседасенећ
ка пред камапањом вакцинације кад
већништанестојидодржавевећсамо
доњега.О,какојелепомојеправода
будемпротивсебекадвећнемамдру
гогпртивника!
Неможемоустврдитидасенаиму

низацијикушаполитичкаслободапро
тив власти, јер се у сразмерномпро
центу(не)вакцинишуионикојисупро
тив„Вучићевогрежима”,ионикојига
декларативноподржавају.Овојесамо
кушањесамогсебе,уодсуствупротив
никадрукчијегоднас.

Наши промотери вакцинације воле
дакажудајевакцинисањездравстве
но питање а не политичко, и притом
сеслужеаргументимаусмислупокре
тања привреде, културних приред
би, туристичких путовања, спортских
манифестација, раста плата и пензи
ја... Вакцинацију именују здравстве
нимпитањем,штојесамоделимично
исправно,абранејеполитичкимаргу
ментима,штојесасвимисправно.Вак
цинацијаје,наиме,пресвегаполитич
копитање,јеродњезависихоћемоли
иматиздравуземљуистабилнудржа
ву, којаод грађанаприкупљапорези

покорностзаконимаавраћаим,барби
требало,правомнарад,здравственом
заштитом, образовањем, безбедно
шћу... Разбијање антиваксерског сте
реотипа, чије су основе установљене
још у 19. веку у царскојНемачкој, на
противљењу„Царскомзаконуовакци
нацији” против великих богиња,могу
ће је само политичким средствима.
Докје,веккасније,уЗападнојНемач
којдечјапарализајошувекбилавели
кипроблем,ИсточнаНемачкабилаје
увеликоискоренилаовуболест јер је
комунистичка власт ефикасним поли
тичким средствима  била пресекла
континуитет антиваксерске традиције
изцарскогвремена.

Најпопуларнији Србин данашњи
це, кога ће само пролазност
спортске славедржати нижеод

Тесле,нећесевакцинисатиизразло
га које широка публика занемарује:
евентуалнеблаге реакције организма
навакцину,којељудимаобичнихзани
мањанесметају,могуда ганакратко
омету у суровом режиму врхунског
такмичења, да изазову кратко поср
нуће ритма, којему и сама размаже
насрпскапубликанеопрашта.Новак
је више пута изјавио да није никакав
верникантиваксеризмаидаподржава
борбулекара,паињиховепрепоруке
уимунизацији,алисебеморадаизу
зме.Онипакнестижедаодговорина
свакунедобронамернуупотребуњего
вог става о личној имунизацији, па је
кодпросечногСрбинанеповратносвр
стан међу антиваксере. С тога ваља
очекивати даму, у скоријем времену,
његованесумњиваљубавпремасво
јојземљиинародуналожидапојасни
свој однос према имунизацији.Он се
свакако неће вакцинисати, али може
објаснитиразликуизмеђусвог случа
јаврхунскогспортистеипотребепро
сечногорганизма.Безтогапојашњења
антиваксери имају пуно право да им
првидоТеслебудеикона.
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 Може му се да се 
нећ ка пред кама па
њом вак ци на ци је кад 
већ ништа не сто ји до 
држа ве већ само до 
њега. О, како је лепо 
моје пра во да будем 
про тив себе кад већ 
немам дру гог пртив
ни ка!
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ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР

Радови на коридору почели 
симболично на Празник рада

Радови на реализацији изузетно
важног пројекта, Фрушкогорског
коридора, односно брзе саобра

ћајницеодНовогСададоРуме,поче
лисузванично1.маја,бушењемпрвог
шипа.
Брза саобраћајница одНовогСада

доРумебићедуга47,7километараи
спојиће аутопутеве каШиду и Субо
тици.
Почетку радова присуствовао је

председникСрбијеАлександарВучић,
амбасадорка НР Кине Чен Бо, репу
блички и покрајински премијери Ана
БрнабићиИгорМировић,тепредстав
ницисремскихијужнобачкихлокалних
самоуправа.
Како је истакао сам председник

Александар Вучић, сем саме сао
браћајнице, радови подразумевају и
изградњу великог и важног моста од
1.765метара каКовиљу, каои најду
жег тунела уСрбији, који започињеу
близиниИришкогвенцаибићедужине
од3,5километара.Бићетакоспојена
читавајужнаБачкасасрцемСремског
округа,алиистовременоисаМачвом,
каоисакоридоромкојиводиодРуму
нијекаХрватскојикаРепублициСрп
скојиБоснииХерцеговини.
–Овоћеумногомедаолакшаживот

људима,даолакшакамионскипревоз,
транспорт, да омогући бржи превоз,
да омогући једном речју лакши, леп

ши, бољи и удобнији живот заљуде.
Овајпројекатвреди606милионаевра
иречјеоскупомпројекту.Чимградите
мостове, чим градите најкомпликова
нијетунеле,тунемамалихценаиту
неманечегаштојејефтино.Алиданас
Србијатохоће,можеиморадаподне
се,затоштожелимодагенерацијама
коједолазеоставимоштобољепуте
ве, затоштожелимода имоставимо
и добар део оногашто нисмо успели
у претходном периоду да направимо
избогчегасмокривинашојдеци, јер

смопо2030годинапротраћилињихо
вогвременаисвегаоногаштојетре
балозањихдаурадимо–поручио је
АлександарВучић.
Он једодаода јепоносанштосеу

Србијиданас градивишенегоикада.
Само„Коридори“данасградеоко400
километара брзих саобраћајница и
аутопутева.ЈП „ПутевиСрбије“уско
роћеградитидеоницуПожегаПоља
не – Пожега – Црногорска граница,
значијошдодатних200километара.
Председник Вучић је указао и на

Слађан Манчић и Светлана Миловановић

Пред сед ник Вучић на отва ра њу радо ва на кори до ру

Миодраг Бебић
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важан податак да је Србија у првом
кварталуовегодинеуспеладаоства
рираствећиодједногпроцента,иако
јепланиранминусод1,3процента.
–То језанашуземљуневероватан

резултатимиданасверујемодаможе
модаидемонатихплусшест,можемо
даидемоинаплусседампроцената.
Сваки тај проценатраставишезначи
проценатрастаплатаипензија.Сваки
тај проценат раста значи да јеСрби
ја богатија и успешнија – поручио је
Вучић.
Он једодаоида јепостигнутдого

вор да се, за свако посечено стабло,
засадедвеновесаднице,штопоказује
дасеводирачунаоквалитетуживота
људи.
–Наравно,овојеиважанеколошки

пројекатгдећемоизсрцаФрушкегоре
један добар део саобраћајне вреве
и гужвеуспетидаизместимоинатај
начин морамо одговорно да се пона
шамоубудућности–рекаојепредсед
никВучић.
По уговору, радови на Фрушкогор

ском коридору би требало да буду
завршениумају2025. године,алиуз
могућностдасеониокончајуираније,
домарта2024.године.
Председник Србије Александар

Вучић је захвалиои кинеској амбаса
доркиЧенБозањенпожртвованрад,
посвећеност и напоре које улаже у
напредаккинескосрпскиходноса.
Вредност започетог пројекта је 606

милионаевра,аглавниизвођачрадо
ва је кинеска компанија ЦРБЦ. Фру
шкогорски коридор је брза саобра
ћајница дужине 47,7 километара, са
четиритракеодкојихјесвакаширока
3,5 метара. У склопу саобраћајнице
је и тунел кроз Фрушку гору дужине
3,5 километара,што ће бити најдужи
тунел уСрбији, каои новимост пре
коДунавадужинеоко1,8километара
којићеспајатиПетроварадинуСрему
иКовиљуБачкој. С. Џаку ла

Буше ње првог шипа

Милош Вучевић, Томислав Момировић, Зоран Семеновић,
Ђорђе Радиновић и Владимир Гак
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ШиромСремаобележен
је Девети мај, Дан
победе над фаши

змом, када је 1945. године
капитулацијом нацистичке
НемачкезавршенДругисвет
ски рат.Полагањем венаца и
пригоднимпрограмомодатаје
поштапалимборцима,узпод
сећањеда сежртвене смеју
заборавити. Ове године обе
лежавасе76годинаодзавр
шеткарата.
НаПравославномгробљуу

Сремској Митровици, 7. маја
суположеницвећеивенцина
споменикукапетануВладими
руЛеонтијевичуГушчииспо

менику совјетским пилоти
ма.Венцесуположиледеле
гацијеГрада,АмбасадеБело
русије,каоиделагацијаГрад
скогодбораСУБНОРаЛаћа
рак. Присутнима се обратио
Његова екселенција Валериј
Бриљов, амбасадор Белору
сије. У име Града, венце су
положили Петар Самарџић,
заменик градоначелника,
Илија Недић, председник
Скупштине и народни посла
никТомиславЈанковић.
ИнтониранесухимнеРепу

блике Србије, Белорусије и
Русије,априсутнисуминутом
ћутања одали пошту хероју

Гушчи,којијепогинуонедале
коодЈарка,каоиофицирима
пилотима који су пали у бор
бамазаослобођењеСремске
Митровице. Они су, као и
Гушчаучествовалиуборбама
напочеткуформирањаСрем
скогфронта.
У румској општини Дан

победе је обележен полага
њем венаца на споменобе
лежја стрељаним грађанима,
борцима и народном хероју
МилуЛатиновићунаГрадском
гробљу. Венце су положиле
делегације локалне самоу
праве, СУБНОРа, сродних
борачкихорганизацијаиполи

тичкихстранака.
– Дан победе над фаши

змомјенашесећањеипонос,
историјанашеземље,истори
ја сваке породице, део наше
душе.Наданашњиданпре76
година побеђено је највеће
злодвадесетог века–фаши
зам.Увеликојантифашистич
којкоалицији,доприноснаших
народа јенемерљив,и треба
дапредстављасветлуисвету
страницунашеисторије.Чаки
они који не препознају овај
празник у свом идеолошком
формату,немогуданегирају
да су на базиНОБа и онога
што данас слави СУБНОР,
насталипостулатиизградњеи
очувања савременог света
који ми данас баштинимо –
поручио је Томислав Милић,
председник општинског
СУБНОРа.
Председник СО Рума Сте

ванКовачевићјеподсетиода
је у борби против фашизма,
наш народ, сразмерно броју
становника, даонесразмерно
велике жртве.Србија је, ула
зећи у ред антифашистичке
коалиције, осветлала образ
својихпредакаизадалавели
ки морални задатак будућим
генерацијама. Фашизам је
побеђен, али та идеологија
зла,нажалостније.Ковачевић
јеуказаодасеонаиспољава
у различитим облицима и у
савремено време. Различите

ШИРОМ СРЕ МА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДЕВЕ ТИ МАЈ

76 годи на од побе де
над фаши змом

Почаст поги ну ли ма: Алек сан дра Ћирић и Сте ван Кова че вић

Или ја Недић и Петар Самар џић поло жи ли вен це на спо ме ник капе та на Вла ди ми ра Леон ти је ви ча Гушче 
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видове ове идеологије зла
покушавајуда у пракси спро
веду и многи неформални
центри моћи који управљају
данашњимполитичкимпроце
сима.
– Посебно треба да нас

забрињава чињеница да нај
већепоследицеделовањатих
неформалних центара моћи,
којиупозадиниимајусуштин
скифашистичкеидеје, и кра
јем20.векакаоиданас,осе
ћа управо српски народ.
Нажалост, делом смо томе
допринели и ми, јер смо по
завршетку Другог светског
рата,послеозваничењапобе
денадфашизмом,уместода
негујемо културу сећања, да
се озбиљно и објективно
бавимо процесима који су се
догађали у том рату, ми смо
предност дали неким нашим
идеолошким и партијашким
поделамаирасправама,зане
марујући колико смо жртава
током рата поднели. Нисмо
успели ни до данас да попи
шемо и побројимо све наше
жртве и тиме смо дозволили
да се данас нашим жртвама
лицитира, што је највећа
увреда за самежртве, ашто
нијеначастнама,савремени
цима–истакаојеКовачевић.
Онједодаодазатотајисто

ријски задатак морамо да
завршимо,какобисмозаокру
жилипричуожртвамакоји је
поднео српски народ током
Другог светског рата, како
бисмоспречилидаљурелати
визацију злочина и даље
амнестирање џелата и како
бисмо дали опет свој допри
носсавременомсветууборби
дасетиџеповифашизмакоји
постоје–победе.
– Нажалост, све је мање

живих учесника Другог свет
скогратаунашојсредини,али
јелеповидетидаорганизаци
јекојебаштиненеговањетра
дицијеводерачунаотојкулту
ри сећања која нам је данас

потребнијанегоикада–пору
чиојеСтеванКовачевић.
Александра Ћирић, заме

ница председника Општине,
истаклаједаје9.мајизузет
но важан датум у историји
целогчовечанства,даје1945.
годиненатајданзауставље
на једна репресивна идеоло
гија која је узроковала стра
дање милиона људи и иза
звала избијање Другог свет
ског рата који је претио да
уништи све људске вредно
сти.
– Тај датум је важан као

опомена,данедозволимода
сезабораветаквизлочини,а
пресвега,данедозволимода
сетаквизлочиниикадапоно
ве. У историји Руме Други
светски рат и борба против
фашизма заузима посебно
поглавље. Румљани су дали
великидоприностојборбиза
слободу,почевод1941.када
севеликибројРумљанапри
кључио НОБу, да би током
свих ратних година учество
вали у великим операцијама
на територији читаве бивше
Југославијеуборбизаслобо
ду.Страдалоје600Румљана

утојборби,аРумаједалаи
четиринароднахероја:Душа
наЈерковића,ВељкаДугоше
вића, Лазара Саватића и
ЛазараМарковића–подсети
лајеАлександраЋирић.
УзградиОпштинеИнђијеје

организован свечани пријем
којемсуприсуствовалипред
ставници локалне самоупра
ве, ОО СУБНОРа и Руске
Федерације. Присутнима се
обратиопредседникОпштине
Владимир Гак честитајући
Дан победе над фашизмом,
речима да никада не треба
заборавитиштасунашипре
ци тада учинили за читаво
човечанство.
– Дан победе над фаши

змом обележавамо сваког 9.
маја, без обзира на услове у
којима се налазимо. Српски
народ има обавезу да слави
Дан победе зато што је увек
бионастраниправдеиисти
не. Никада нисмо никога
напали,увексмосеборилиза
слободу.Честитамграђанима
ИнђијеДанпобеденадфаши
змом.Несмемодагазабора
вимојерјепунољудиипоро
дица тада дало своје животе

да бисмо ми данас живели
слободно–рекаојеГак.
Послепригодногпрограмау

којем су учествовали ђаци
Основнешколе „ПетарКочић“
и певачка група КУДа „Соко“,
положенисуивенцинаспоме
ник који је посвећенПодунав
скопартизанском одреду у
центруИнђије.
Свечаним полагањем вена

цауБеочинујеобележенДан
победенадфашизмом,9.мај.
ПредседницаОпштинеМирја
на Малешевић Милкић је са
председником Скупштине
Немањом Вилићем положила
венац у парку Хероја Брила.
Ове године је први пут поло
женвенациуБеочинСелуна
споменик партизана Саве
Вукосављевића, чему је при
суствоваоиначелникОпштин
скеуправеСекулаПетровић.
УНовимБановцимасуполо

жени венци на Споменик
палим борцима ослободилач
кихратова.
– Девети мај је празник не

само Србије, него и празник
Совјетског Савеза, празник
свихнародакојисуучествова
ли у Другом светском рату.
Много је наших бораца дало
својеживоте,анајвишеомла
дине,наовомСремскомфрон
ту.Онисудалисвојеживотеза
братство, јединство, једнакост
иравноправност.Одтоганема
ништа лепше, ми смо њих
подржали и покушавамо да
сачувамо сећање на јунаке и
саКозареисаСутјеске.СУБ
НОР Србије чува сећање на
своје јунаке,амикаоудруже
ње, организовали смополага
њевенацаузнакзахвалности
нашим јунацима и родољуби
ма.Приликомполагањавена
ца поштовали смо све мере
заштите које је изрекао наш
Кризништаб–рекао јеМило
сав Лакићевић, председник
СУБНОРаНовиБановци.

Е. М. Н.

Дан побе де над фаши змом обележен у Инђи ји

Мирјана Малешевић Милкић и Немања Вилић положили венац у парку Хероја Брила
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Срем ска Митро ви ца доби ја 
гро бље за кућ не љубим це

Ста ро сме тли ште које је затво рено пре 25 годи на, не 
може да се кори сти за било какву изград њу већих садр
жа ја, али би се могло кори сти ти за изград њу кому нал
ног ком плек са за фор ми ра ње гро бља кућ них љуби ма
ца, изја ви ла је дирек тор ка ЈП „Урба ни зам“ Мир ја на 
Вашут

Седница Скупштине града одр
жана је 28. априла и на днев
ном реду се укупно нашло 16

тачака.Наседницисуусвојенеодлу
кеоизрадинеколикоплановадетаљ
нерегулације.Међуњимасенашлаи
одлука о изради ПДРа проширења
гробља у Шашинцима, одлука о
ПДРугробљазакућнељубимце,као
и одлука о изради ПДРа стамбеног
блока између Улице Саве Ковачеви
ћа,улицеЋуковациЈованаЦвијића.
ПремаречимадиректоркеЈП„Урба

низам“МирјанеВашут,план једасе
гробљезакућнељубимценалазина
простору старог сметлишта између
Вогањског пута и продужетка пута
Вишњевачкеулице.
–Повећањемстандардаи унапре

ђењем начина живота у граду,људи
прибављају кућне љубимце, који
немајусамотретманживотиња,него
постајуичлановипородица.Проблем
сепојавикадакућниљубимциугинуи
непостојиместозањиховосахрањи
вање.Стогасуљуди,често,немајући
избора,сахрањивалипосмртнеостат
ке кућнихљубимацаусвојимдвори
штима,парковимаилинекимдругим
јавнимповршинама,штојеЗакономо
ветерини строго забрањено.Неколи
когодинауназадстручнаслужбаЈав
ногпредузећа„Урбанизам“себавила
истраживањемадекватнелокацијеза
гробље за кућнељубимце и кроз то
истраживањесмодошлидолокације
која јенекадабилостаросметлиште
СремскеМитровице.Тајпростор,који
језатворенпре25година,неможеда
се користи за било какву изградњу
већихсадржаја,алибисемоглокори
стити за изградњу комуналног ком
плексазаформирањегробљакућних
љубимаца.Упрвојпартицији,којасе
налази уз Вогањски пут неких 50
метараудубинупарцелакојесетамо
налазе,нијебилоникаквогнасипања
итућеовајПДРпредвидетиизград
њу пословног објекта уфункцији тог
гробља.Удаљемделу,кроздодатна
истраживањакодизраденацртаПла
на биће одређене зоне где ће бити
класичногробље,гдећесесахрањи
вати посмртни остаци, затим где ће
битирозаријум,колумбаријум,гдеће

се сахрањивати пепео тих кућних
љубимаца, а крематоријум ће бити
изграђенузадњојпартијитихпарце
лаиобезбедићедатајпросторможе
да функционише као једно засебно
комуналнопредузећеилидеопосто
јећег Комуналног предузећа, које ће
моћи да зарађује од тога. Такође,
дошли смо и до закључка да би на
простору продужетка Вишњевачке
улице могао да се изгради азил за
смештајпасабезвласникакаоиоста
лисадржајикојибиодговаралинаме
нитогпростора,објаснилајеМирјана
Вашут.
Како је рекла директорка Јавног

предузећа„Урбанизам“МирјанаВашут
увећининасељенихместанатерито
рији Сремске Митровице не постоје
изграђене капеле, које су неопходни
комуналниобјектипоЗаконуосахра
њивању.
– Због изградњи капела је решено

дасенатериторијиградазасванасе
љена места ураде планови детаљне
регулације. Конкретно, у Шашинцима
је једна госпођа, пореклом из тог
места,понудиласредствазаизградњу
капеле. Због тога су представници
МеснезаједницеШашинцизатражили
одГрадапомоћдабисеурадиоПлан
детаљне регулације, који би дефини
саојединственикомплексгробља,јер
сеуШашинциманалазистарогробље
накомвишенемаместа.Запрошире
његробљауШашинцимаиизградњу
капеле било је неопходно урадити
Пландетаљнерегулације,изјавилаје
МирјанаВашут.
Онаједодаладајенаседнициусво

јен и ПДР просторног блока између
улице Ћуковац, Јована Цвијића и
околнихулица,којипредстављапро
сторниблокукомејепотпунозаврше
наурбанатрансформација.
– Унутар тог блока постоји простор

којијенеизграђен.Уцентралномделу

тог простора, већину тих парцела је
прибавио један инвеститор, који има
једанстамбениобјекатуУлициЈована
Цвијића,адругиимауоколнојулици.
Његова намера је била да обједини
својеимање.Утомпоступкусеиспре
чила једнамала парцела троугластог
облика,којајеујавнојнаменииувла
сништву је Града. Да би инвеститор
могаодауредитајпростор,потребно
јеурадитиПДРдабисерешилиимо
винскоправниодноси.Кадајерађена
анализатогпростора,установилисмо
датупостојијошједанпроблем,атоје
одвођење атмосферских вода. Сада
ће проблем и решење одвођења
атмосферскихводанаовомпростору
битидоминантануодносунарешава
њеовогимовинскоправногодносаза
ту једну парцелу. У том простору ће
моћи да се гради једино породични
стамбени објекти спратности 5+1+ПК
(приземље, један спрат, потрковље).
Не постоји индиција да ће се на том
просторуградитистамбенезградеили
нешто слично, истакла је Мирјана
Вашут.
На седници је усвојена и одлука о

финансијскојподршцидомаћинствима
упроцесуенергетске транзиције, која
подразумеваувођењемеразауштеду
енергије и њено ефикасно коришће

Мир ја на Вашут

Град Сремска Митровица ће током 2021. годи не кроз 
мере  енер гет ске тран зи ци је по јав ним пози ви ма суфи
нан си ра ти уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у 
дома ћин стви ма са тери то ри је гра да
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ње. У одлуци стоји да ће Град током
2021. године кроз мере  енергетске
транзиције по јавнимпозивима суфи
нансирати унапређење енергетске
ефикасности у домаћинствима са
територије града. Суфинансираће се
радовинапостављањутермичкеизо
лације зидова, крова, таваница и
осталих  делова  термичког  омотача
према  негрејаном  простору, радови
назамениспољнихпрозораивратаи
других транспарентних елемената
термичкогомотачасаодговарајућим
термичким  својствима, набавка и
инсталацијакотловаилиетажнихпећи
надрвнипелетзапородичнестамбе
необјектесаинабавкаиинсталације
котлованагасзапородичнестамбене
објекте.Приликомизвођењарадова
неопходнојезадовољитиминимал
не  закономпрописане критеријуме у
погледуенергетских својставаобјека
та.Како јенаведеноуодлуци,макси
малнависинаизносазасуфинансира
ње износи до 50 посто од вредности
укупне инвестиције са ПДВом. За
суфинансирање  радова  на  поста
вљању термичке изолације зидова,
крова, таваница и слично износ за
суфинансирање је до 200 хиљада
динарапообјекту,засуфинансирање
радованазамениспољнихпрозора
ивратаидругихтранспарентнихеле
мената термичког омотача са одгова
рајућим термичким својствима је до
150 хиљада динара са ПДВом по
објекту, за суфинансирањенабавкеи
инсталацијекотловаилиетажнихпећи
надрвнипелетзапородичнестамбе
необјектеједо100хиљададинараса
ПДВомпообјектуизасуфинансира
њенабавкеиинсталацијекотлована
гас за породичне стамбене објекте
износједо100хиљадасаПДВомпо
објекту.
На седници су усвојени и предлог

одлуке о изради измена  и допуна
ПДРaпросторногблокаизмеђуулица
Aрсенија Чарнојевића, Кузминска,
Змај јовина иСветогДимитрија, пети
годишњиизвештајиорадуифинан
сијскомпословањуза2020.годинуса
одлуком о расподели добити за исти
период за предузећа: „Топлификаци
ја“,„Градскостановање“иЈП„Урбани
зам“, као извештај  о  раду градског
Правобранилаштва.Усвојенјеипред
логрешењаоприбављањунепокрет
ностиујавнусвојинуиотуђењунепо
кретностииз јавнесвојине,непосред
ном погодбом, путем размене, уз
накнаду,одлукаоприступањуизради
плана развоја града Сремска Митро
вицазапериодод2022.до2028.годи
не,  предлог одлуке о постављању и
уклањању објеката за депоновање и
сепарацијуречнихагрегатанаводном
земљишту, предлог правилника о
суфинансирањумераенергетскетран
зиције и прва измена програма рада
Библиотеке „Глигорије Возаровић“за
2021.годину.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

СедницаШтабазаванреднеситу
ације је одржана 7. маја и том
приликомсуизнесениподацио

епидемијској ситуацији уСрему, про
цесу вакцинације у Сремској Митро
вициидонесенесуновемерезауго
ститеље. Према речима директорке
Завода за јавно здравље др Наде
ЗецПетковић,закључноса6.мајем,у
СремскојМитровицијебило365лица
саинфекцијомковид19,докјетајброј
заСремизносио1324.УОпштојбол
ниције7.мајауковидделутеустано
ве било хоспитализован 81 пацијент.
ДрАдилЕлхаг,начелникОпштемеди
цине,истакаоједавакцинацијапроти
чепоплануидајесвевишезаинтере
сованихособамлађиход45годиназа
имунизацију.Такође,донетесублаже
мере за угоститеље па је од 7. маја
њиховорадновремеод7до22часа.
– Завод за јавно здравље оцењује

епидемиолошкуситуацијукаованред
ну са тенденцијомпадаброја новоо
болелих на дневном нивоу. Послед
њи пресек података говори да је са
6. мајем у Старој Пазови било 282
лица са инфекцијом ковид19, Руми
188,Инђији246,Иригу57,Шиду102
лица, Пећинцима 84. У истом дану,
бројновоинфицарнихуСрему јебио
92,одтогброја јеуСремскојМитро
вицирегистровано28,СтаројПазови
23,Румиосам,Инђији24,Иригутри,
у Шиду и Пећинцима по три лица.
Најповољнију стопу преваленције
има општина Шид, а најнеповољни
јуопштинаИриг.УкупноуСремусмо
имали1434предлогазаизолацијуили
карантин. Број пацијената, закључно
са 7. мајем, у Корона центру Опште
болницејебио64.Нареспираторује
било16,аједнолицејебилонакисе
оничкој потпори, изјавила је др Зец
Петковић.
До7.мајауСремскојМитровиције

првомдозомвакцинисано27.027гра
ђана,адругудозу јепримило25.638
особа.

–Током6.маја,првудозујепримило
238,адругудозу183грађанаСремске
Митровице.Радипетпунктоваухали
„Пинки“ и девет пунктова у сеоским
срединама. У Ковид амбуланти је 6.
мајабило44првихпрегледа,одтога
је12антигенпозитивних,а29антиген
негативнихлица.Контролнихпрегле
да у Седмој здравственој амбуланти
јебило82.Овајбројпрегледасеодр
жава једандужипериод,такодасмо
одлучилидасеукинеконтролнаамбу
лантауСедмој здравственој.То зна
чи да се први и контролни прегледи
обављати у Општој болници. Радно
времејеод7до19часоваиусваком
тренуткућерадитидвеекипелекара
из Дома здравља. Такво стање нам
је омогућило да отворимо и сеоске
амбуланте у Шуљму, Гргуревцима и
Раденковићу,рекаоједрАдилЕлхаг.
КомуналниинспекторМилошМаџић

јеистакаодакориснициуслугаууго
ститељским објектима и запослени
морајуиматизаштитнемаскеипридр
жаватисепротивепидемијскихмера.
– Од 7. маја угоститељи могу да

радеиу затвореномделуобјектаод
6до22часа,алисенеможеизводити
музичкосценскипрограмуживопосле
18часова.Укупнапопуњеностобјекта
не може бити већа од 50 посто мак
сималнепопуњености.Наулазумора
бити истакнут број лица који може
бити присутан у затвореном делу. У
отвореном делу угоститељског објек
таизмеђу столоваморабитиразмак
од најмање дваметра, за столом не
можеседетивишеодпетособа.Тако
ђе,ниутомделуобјектасенеможе
изводити „жива музика“ после 18
часова.Пекаре и објекти брзе хране
истомогурадитипоовомрежиму,што
значидавишенијеуобавезиискљу
чивошалтерскапродајаибаријерана
вратима.Упретходномпериоду, није
било проблема у поштовању мера,
рекаојеМилошМаџић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Епи де миј ска ситу а ци ја 
и даље ван ред на

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је



10 12. MAJ 2021.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ГРА ДА ПОСЕ ТИ ЛИ КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈУ

2600 ускр шњих паке ти ћа 
обра до ва ло мали ша не

Представници локалне самоуправе
сутокомускршњихпразникапосе
тили Косово иМетохију. Малиша

нимаизнеколикосрпскихопштинаподе
љени су пакетићи, које су прикупљали
ученицимитровачкихшкола,аакцијисе
прикључила и Предшколска установа
„Пчелица“. Прикупљено је 2600 ускр
шњихпакетића.Тимповодом,уГрадској
кући7.мајајеодржанаконференцијаза
медије, којој су присуствовали заменик
градоначелникаПетарСамарџић,народ
ни посланик Томислав Јанковић, пред
седник Савета месне заједнице Блок Б
Драган Божић и Гордана Сударевић,
запосленауГрадскојуправииволонтер

кауовојхуманитарнојакцији.
–Подељенисупакетићисаиграчкама,

гардеробом, школским прибором, слат
кишима.Свакипакетјепотписануциљу
дасествореконтактипрекодруштвених
мрежа,какобисеодржаоиочуваопри
јатељски однос са децом Косовског
Поморавља. Убрзо је митровачкој деци
пристигаовеомавеликибројзахтеваза
пријатељство на фејсбуку и осталим
друштвениммрежама,рекао језаменик
градоначелникаПетарСамарџић.
Осимускршњихпакета,обезбеђеноје

и преко хиљаду књига за библиотеку и
КултурницентаруГрачаници,финансиј
скаиматеријалнапомоћувидулекова,

хране, гардеробе,беле технике занају
гроженије породице Косовског Помора
вља.Делегацијајеобишлаисветињена
КосовуиМетохији,манастирДраганаци
манастир Грачаница, где је другог дана
Ускрса прота Бранислав Дивљак из
Лаћаркаслужиосветулитургију.
–Кадапокушамдасумирамутиске,не

могу да заборавим речи свештеника
Срђана из Ранилуга који се, пре свега
захвалио на помоћи, и позвао нас да
дођемопоновоибезпоклона, јерњима
заистатовеомазначи.Натајначинзнају
данисузаборављени.Упланувећима
мо неке нове акције. У разговору са
представницимасрпскихопштинаКосов

Кон фе рен ци ја за меди је у Град ској кући

Деле га ци ја Срем ске Митро ви це поде ли ла 2600 паке ти ћа деци са Косо ва
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ског Поморавља, са Срђаном Поповићем,
председникомОпштинеГрачаница,иуразго
ворусасекретаромЕпархијерашкопризрен
скеупозналисмосесабројнимпроблемимас
којимасенашнародуовимсрпскимсредина
ма свакодневно суочава, наравно и са могу
ћимначинимазапревазилажењетихпробле
ма.Имамоидејудасеоваквеисличнеакције
проширеинаосталесремскеопштине.Нека
одпрвихакцијајепосетазаВидовдан.Надам
седаћемоуспетидадотадасвеприпремимо
идајеспроведемо.Упланусупомоћиподр
шка финансијска, материјална и без посета
Епархији рашкопризренској како бисмо омо
гућилидазадржимонашнародуовимподруч
јима,казаојеСамарџић.
Народни посланик у Скупштини Србије

Томислав Јанковић је истакао да су деца из
СремаиМачвеобрадоваласвојевршњакена
КосовуиМетохији.
–Овојакцијисесамосапросторасеверне

Мачве317деце,односноњиховихродитеља
одазвало.Посебнонасрадујетоштосудеца
утимпоклонимаостављалисвојеподаткена
друштвениммрежама,какобисеупозналии
повезалииунекомскоријемпериодућемоћи

иличнодасеупознајуипутујуједникоддру
гих,навеојеТомиславЈанковић.
Драган Божић је рекао да је ова акција

резултат сарадње са  ГрадимиромМикићем,
некадашњимпредседникомопштинеРанилуг,
којадатирајошод2011.године.
– Тада смо почели сарадњу између града

СремскаМитровицаиКосовскогПоморавља.
Људисунассавеликимодушевљењемтамо
дочекали.ШколеуСремскојМитровици,пого
тово ђаци од првог до четвртог разреда су
максималноучествовалиуовојакцији.Укљу
чилесусеиприватнепредшколскеустанове
„Стоногица“и „Симба“,аималисмопомоћи
разних организација и удружења, истакао је
Божић.
ГорданаСударевићрекла једа јеучество

валауакцијидобровољно,штојојјепричини
ловеликозадовољство.
–Незнамдалисамикадавиделакоднеког

дететауМитровицитоликусрећукадамууру
чујетепакетић.Свисмоплакалиодсрећезато
што јењихова срећа намабиланајбитнија у
томтренутку,казалајеГорданаСударевић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Уру че на
вред на
дона ци ја
ДиректоруОпште болнице

прим.дрДрагануМалобаби
ћу заменик градоначелника
Петар Самарџић 5. маја је
уручио донацију.  Реч је о
медицинској опреми која се
састојиодбандажазараме,
ендотрахеалних тубуса за
децу, спољних катетера,
фластеразаканиле,кофера
са материјалима и осталог
Донацију вредну око 250
хиљададинараобезбедиоје
Драган Милошевић из

Мачванске Митровице, који
изасебеимапреко20година
хуманитарнограда.Онјеиу
претходномпериодупомагао
Општој болници и доносио
медицинскиматеријал,опре
му, резервне делове, уни
форме за болничко особље,
инструменте за операционе
сале. Такође, ШОСО „Ради
војПоповић“јепружаомате
ријалнуифинансијскупомоћ,
помагао је и Црвеном крсту,
Месној заједници у Мачван
скојМитровици,каоишколи
у овом месту. За исказану
друштвену одговорност и
допринос, Скупштина града
му је2017. годинедоделила
Новембарскунаграду.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одло же ни 
избо ри
у месним 
зајед ни цама
Избори за чланове савета

меснихзаједница,којисурас
писаниза29.априлодлажусе
сведоктрајунеповољниусло
ви изазвани ширењем зара
знеболестиковид19.Савети
месних заједница обављаће
пословеизсвојенадлежности
утврђене Законом о локалној
самоуправи и Статуту Града
сведоксенестекнуусловиза
спровођењеизбора.
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МИНИ СТАР КА ТУРИ ЗМА ТАТЈА НА МАТИЋ ПОСЕ ТИ ЛА СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Подр шка жен ском
пред у зет ни штву
Министарказатргови

ну,туризамителеко
муникације Татјана

Матић  је са извршном
директоркомНАЛЕДаВио
летомЈовановић, супругом
амбасадора Сједињених
АмеричкихДржаваЕнГод
фри и супругом амбасадо
ра Канаде Валери Норман
посетила Сремску Митро
вицу 27. априла. Том при
ликом, оне су у друштву
градоначелнице Светлане
Миловановић, заменика
градоначелнице Петра
Самарџића, начелника за
културу и спорт Васиља
Шева и директора тури
стичке организације Душа
на Дрче присуствовале
изложби Удружења жена
„Златно руно Сирмијума“,
којесебавиизрадомпред
мета од пустоване вуне.
Тада је најављен пројекат
формирања туристичког
инфоцентраукојемћеови
и слични производи бити
изложени и доступни као
градски сувенири. Циљ
посете јесте промовисање
и подршка женском преду
зетништву у сегменту
занатстваикултурногтури
зма,чијисеразвојподстиче
деловањем Етномреже и
занатских удружења  у
сарадњи са локалним
самоуправама, НАЛЕДом
и међународном заједни
цом.
Заменик градоначелнице

Петар Самарџић је том
приликом подсетио да је
Град Сремска Митровица
пре три године започео
успешну сарадњу саУдру
жењем жена „Златно руно
Сирмијума”, обезбедивши
сав потребан материјал и
просторзарад.
– У Удружењу жена

„Златно руно Сирмијума“
секрозручнирадкреирају
различити употребни и
украсни производи од
пустоване вуне самотиви
ма града, Сирмијума и
сремским етномотивима,
који Град у виду протоко
ларних и дипломатских
поклона дарује свим
пословним сарадницима и

партнерима.Идејаједасе
производи ових вредних
жена производе у виду
градскогсувенираипласи
рају на тржиште путем
туристичког инфоцентра,
који планирамо да реали
зујемодо крајаове године
уз подршку Министарства
туризма. На тај начин
бисмо употпунили тури
стичку понуду града, али
бисмообезбедилиидодат
не приходе чланицама
Удружења, из којих ће
даље унапређивати своје
пословање и кроз обуке
ширити мрежу жена, које
себавекреативнимрадом.
Зато ми је посебно драго
што смо угостили пред
ставнике Министарства
трговине, туризма и теле

комуникација, НАЛЕДа,
као и амбасада САДа и
Канаде, који су подржали
ове иницијативе у циљу
унапређења културног и
занатског туризма, а које
ћедаље градовииопшти
неунапређиватиналокал
номнивоу,рекаојеСамар
џић.
Министарка Татјана

Матић је истакла значај
подршке коју Град пружа
Удружењу „Златно руно
Сирмијума” за обуке и
радионице.
–Данашњаизложбајеод

изузетногзначаја.Тотреба
данегујемоиутометреба
да видимо добру прилику
заекономскиразвој,посеб
но мањих средина, где се
овакве вештине и стари

занати још увек чувају.
Изразилабихзахвалности
дивљење овде присутним,
слободномогу рећи, умет
ницама.Министарствопри
даје велики значај одржа
њуиразвојустарихзаната,
алиињиховомпромовиса
њу,јеронитребадазаузму
високо место у мрежи
наших туристичких произ
вода. Када говоримо о
Сремској Митровици,
Министарство је од 2015.
до 2021. године подржало
различитепројектеивели
кибројпромотивнихактив
ностисаскоро50милиона
динара. Верујемо да ће
међусобну сарадњу и пре
свега иницијативу, која
долази од локалне самоу
праве, Министарство пре

Када гово ри мо о Срем ској Митро ви ци, Мини стар ство је од 
2015. до 2021. годи не подр жа ло раз ли чи те про јек те и вели ки 
број про мо тив них актив но сти са ско ро 50 мили о на дина ра. 
Веру је мо да ће међу соб ну сарад њу и пре све га ини ци ја ти ву, 
која дола зи од локал не само у пра ве, Мини стар ство пре по зна ти 
што ће на кра ју резул ти ра ти, не само еко ном ским раз во јем овог 
кра ја, осна жи ва њем жена, већ и чиње ни цом да од Срем ске 
Митро ви це може мо напра ви ти мно го актрак тив ни ју дести на ци
ју, рекла је мини стар ка Матић

Изложба предмета од пустоване вуне у Градској кући
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познати што ће на крају
резултирати, не само еко
номскимразвојемовогкра
ја,оснаживањемжена,већ
и чињеницом да од Срем
ске Митровице можемо
направити много актрак
тивнију дестинацију него
штојеторанијебила,иако
сеСирмијуму2019.години
могао похвалити са 19
хиљада посетилаца. Про
шлогодишњи планови су
билимного већи, али пан
демијанас је у томеспре
чила. Надамо се, зато, да
ће друга половина ове
године, ипак, вратити
активности на ниво који
сможелели,пресвегакроз
успешну имунизацију ста
новништва, рекла је Татја
наМатић.
Виолета Јовановић је

истакла добру сарадњу са
локалном самоуправом
која датира од 2015. годи
не, када су реализовани
првипрограмиобукеткања
ипустовањавуне.
– Тада смо почели да

негујемо и сарадњу са
женама које су дугорочно
незапослене, како би из
ових активности за себе
могле да обезбеде извор
приходаизапослења.Врло
смозахвалнизасвештоје
граддосадаурадиозаове
женеиудружење,изјавила
јеВиолетаЈовановић.
Супругаамеричкогамба

садораЕнГодфри јеиста
кладарадженаизУдруже
ња„Сирмијумзлатноруно“
познајевећдужеврме.
–Првипутсамсесусре

ла са радом Етно мреже
кроз пустоване лопте, које
суизрађенеуправоуСрем
ској Митровици. Следећи
крупанкоракунашојсарад
њиједауспоставимоједан
изложбени и продајни
пункт у Београду, где ће
моћидасекупепроизводи
удружења попут овог у
Митровици. Верујем да је
то за министарку Матић и
Виолету задатак који је
остварив, изјавила је Ен
Годфри.
Након изложбе, мини

старкаМатић,супругеама
садора САДа и Канаде и
извршна директорка
НАЛЕДа Виолета Јовано
вићсусадиректоромТури
стичке организацијеДуша
ном Дрчом и Љубишом
Шулајом,директоромЗаво
да за заштиту споменика
културе, обишле Царску
палату.

ШИД

Раз во ј кул тур ног 
тури зма

Татјана Матић, министарка туризма,
трговине и телекомуникација, у уторак,
27. априла, посетила је Шид са Виоле
том Јовановић, извршном директорком
НАЛЕДа,ЕнГодфри,супругомамбасадо
раСАДиВалериНорман,супругомамба
садораКанаде.
Госте је поздравио председникОпшти

не Шид Зоран Семеновић и у разговору
саминистаркомдаопунуподршкуразвоју
културногтуризмаиЕтномрежезанатских

удружења.Циљпосетеједасепромови
ше подршка женском предузетништву у
сегменту занатства и културног туризма
чији се развој подстичеделовањемЕтно
мрежеизанатскихудружењаусарадњиса
градовима(туристичкиморганизацијамаи
галеријама),НАЛЕДОомимеђународном
заједницом.Уоквирупосетегостисупосе
тилиГалеријуслика „СаваШумановић“и
Музејнаивнеуметности„Илијанум“.

Д. П.

Зоран Семе но вић, Татја на Матић и Бра ни мир ка Риђо шић

СТАРА ПАЗОВА

Панел диску си ја о позо ри шту
УСтаројПазови јеусре

ду, 28. априла, одржана
панелдискусија под нази
вом „Позориште у доба
короне“ посвећена актуел
нимпроблемимапозоришта
и позоришног стварала
штвавојвођанскихСловака.
Организаторидогађајабили
су Национални савет сло
вачке националне мањине
и Завод за културу војво
ђанскихСловака,аучешће
су узели представници

позориштаишколаизсло
вачкихместауВојводини.
Најважнији закључци

дискусијесудаћеовегоди
непозоришнифестивали„3
x Д“ и „Позоришни ловор“
битиодржани,премаплану
уоктобруиновембру,алис
обзиромнатодасепанде
мија коронавируса тешко
можепредвидети,уоптица
јусутримоделаодржавања
фестивала. Уколико буде
повољна епидемиолошка

ситуација, фестивали ће
битиреализованинакласи
чан начин, са публиком, у
случају неповољних усло
ва, постоји предлог да
стручни жири посети све
срединеипогледапредста
вебезпублике,апоследња
варијанта представља
онлајн фестивал, што би
значило снимање предста
ваислањекомисијинаоце
њивање.

З. К.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“, МАР ТИН ЦИ

Сајам јед но смен ског рада
Министарство про

свете, науке и тех
нолошког развоја је

школама са малим бројем
ученика, које наставу реа
лизују у једној смени, пру
жилоподршкукрозпројекат
обогаћеног једносменског
рада чији је циљ унапре
ђење образовноваспитне
улогешколаупроцесураз
војаученика.
Имајући у виду потребе

својих ученика и околно
стиукојимасеониналазе,
Основнашкола„ЈованЈова
новић Змај“ у Мартинцима
јеузелаучешћеуовомпро
јекту Министарства. Школа
јеуоквируовепричеразви
ласвојачетирипројектаса
аутентичним садржајима, а
областикојепројектипокри
вајусу:здравственоваспит
ние активности, радиони
це фотографије, природне
науке и истраживање, као
и развој комуникацијских
вештина.
Здравственоваспитне

активности – развијање
физичке културе и одго
ворног живљења реализује
наставникфизичкогиздрав
ственог васпитања Мирја
на Николић са ученицима
четвртог разреда. Реализо
ванесучетиритемепројек
та: „Србија шета Мартин
ци такође“, „Бициклом кроз
равницу“, „Новембармесец
борбепротивболестизави
сности“и„Мојетело“.
Радионице фотографи

је „Моје село кроз објек
тив“ реализују наставник
географије Наташа Илић и
наставник историје Мари
на Палинкаш. У овом про
јекту учествују ученици од
шестог до осмог разреда.
Главна обележја Мартина
цасубилапрватемамалих
фотографа затим се пре
шло на природне ресурсе,
пре свега воде, реку Саву,
сеоске чесме и бунаре.
Поред фотографисања,
ученицисебавеиистражи
вачкимрадом,јеризучавају
својеселокрозпрошлости
садашњост.
Центарзаприродненауке

и истраживање  реализују
наставнициЈованаКлепац,
наставникфизикеихемије,
Даник Пап, наставник тех
никеи технологијеиДарко
Божић, наставник матема
тике. Реализоване су сле
деће теме: „Знам замеру“,
„Израда мирисних свећа“
и „Израда мирисних куп
ки“.Ученицисупопрвипут
могли да предоче теорију
природнихнаукаупраксу.
Програм развоја комуни

кацијских вештина – пре
венција ненасилног пона
шања уз употребу ИКТа
– „Оживљавање комуника
ције кроз филм или пред

ставу“ реализује наставник
Јелена Ранисављевић уз
подршку психолога Викто
рије Телеки. Ученици петог
разреда упознали су се са
врстамакомуникацијевер
балном, невербалном и
електронском и увидели
значај добре комуникаци
је у превенцији конфликта
крозФорумтеатар.
Мартинчани су у четвр

так,29.априла,удворишту
школе, имали прилику да
посете и изложбенопро
дајни сајам који је органи
зовао Тим за једносменски
рад.Осимседамнаставни
ка,овајтимчиниипреко50
ученикаОШ„ЈованЈовано
вић Змај“. Тим на челу са
координаторком Јеленом
Ранисављевић  предста
вио је на сајму све што је
рађено и научено током
спровођењаранијепомену
тих пројектних активности.
Такође су и изложени про
изводи које су деца прави
ла, а сав новацод продаје
биће искоришћен за купо
винуматеријалазанаредне
активности.
Осим родитеља који су

пронашли времена и инте
ресовањазаучешћенасај
му,позивушколезаучешће
наовојманифестацији,ода
звали су се и председник
МЗМартинци,ДаркоГаври
ловић,каоиДушицаПавло
вић, директорица Агенције
заруралниразвој.

Сајам јед но смен ског рада

Души ца Павло вић на Сај му у мар ти нач кој шко ли
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Помоћ при вред ни ци ма
суб вен ци о ни са њем кама та
Град Сремска Митрови

ца наставља да пома
жепривредницима,који

су претрпели губитке због
епидемије коронавируса.
Поред тога што је локална
самоуправапомоглаугости
тељима, сада је реч о суб
венционисању камате крат
корочнихкредитазамалaи
микропредузећа.Средства
ће се додељивати путем
конкурсауВојвођанскојбан
ци с којом је Град склопио
уговор.
– Актуелна власт на

свим нивоима улаже вели
ке напоре у одржавању
баланса између заштите
здравља становништва и
очувања економије, стога
и Град Сремска Митрови
ца наставља са пружањем
помоћи локалним привред
ницима. Овога пута пома
жемо у области краткороч
ног кредитирања, односно
субвенционисања камата
на краткорочне кредите
намењене малој привре

ди, то јест, малим и микро
предузећема и предузетни
цима који су регистровани
за обављање производне,
прерађивачке, услужне и
угоститељске делатности,
а који нису користили пра
вона субвенције за камате

на кредите у 2020. години
од Града, изјавио је заме
ник градоначелнице Петар
Самарџић.
Реч је кредитиним сред

ствима намењеним за
финансирање текуће
ликвидности и обртних

средстава.
– То су кредити рочно

сти до 24 месеца, који не
могубитимањиод200.000
динара,нитивећиодмили
он динара. За све одобре
некредитеГрадћесубвен
ционисати свих 100 посто
износа обрачунате редовне
камате за период трајања
кредита. Средства која су
опредељена за ове наме
не, за субвенционисање
каматасуограничена,изно
се 750.000 динара, а сви
кредитни захтеви подносе
се у Војвођанској банци.
Кредитни захтеви се под
носе до утрошка средстава
закључно са 1. децембром
ове године и сви кредити
ће се одобравати у складу,
пресвегасакредитнимспо
собностима подносилаца
захтева али и у складу са
пословномкредитномполи
тиком Војвођанске банке,
указаојеСамарџић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА”

Завр ше на греј на сезо на
Јавно комунално пред

узеће „Топлификација“
је завршило грејну

сезонукојајепочелаод12.
октобра прошле године до
шестогмајаовегодине.За
укупно 207 дана грејања
није било прекида у испо
руци топлотне енергије.
Забележено је 15 интер
венција на топловоду , у
ноћним сатима када није
билоиспорукегрејања.ЈКП
„Топлификација” из греј
не сезоне излази са јако
малим губицима на топло
воднојмрежи.
Ово предузеће је целе

грејне сезоне одступало
од градске одлуке којом је
било предвиђено грејање
од шест сати ујутру до 21
сат,тесукориснициимали
грејање од пет сати ујутру
до22сата.Тосеодразило
на потрошњу. Предвиђе
но је око 31.500 мегавата
топлотнеенергије,апотро
шено је око32.500,што је

800мегаватавишенегошто
је било планирано. Подсе
тимо,упросекугрејнасезо
натрајеоко186дана.
 Када је реч о планови

ма за ову годину, од поне
дељка 10. маја улази се у
прву фазу ремонта,у првој
фазиремонтаћемоуспети
да отклонимо свешто смо
приметили да је проблем
у локалним котларницама

и на измењивачкој стани
ци. То подразумева прво
чишћење и сређивање
котлова, затим сређивање
пумпнихстаница,иосталог.
Прва фаза ремонта траја
ћедо1.јула,аод1.августа
следи друга фаза, која ће
се завршити до краја сеп
тембра месеца, да бисмо
ушли у наредну грејну
сезону спремни, истакао је

директор ЈКП „Топлифика
ција“,СлавкоСладојевић.
Прошлу годину ЈКП

„Топлификација” завршила
је успешно, сходно томе,
исплаћени су дугови, а
остварена јеидобитод49
милиона динара и од тога
15постоидеуРепублички
буџет , 50 посто оснива
чу односно Граду Сремска
Митровица,апредузећеће
остатакуложитиуинвести
ције.
Ове године у плану су

велике инвестиције, мења
ћеседеотопловоднемре
же у насељу Камењар,
наставиће се радови на
стамбеним зградама за
припаднике снага безбед
ности, биће замењен део
топловода,одканалаЧикас
до Кузминске улице. Тако
ђе, мењаће се део топло
водне мреже у улицама
Васе Стајића, Школској и
Јевремовој.

K. Вереш
Слав ко Сла до је вић
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ОТВО РЕ НО ИГРА ЛИ ШТЕ У НАСЕ ЉУ МАТИ ЈЕ ХУЂИ

На радост мали ша на

Унасељу Матије Хуђи
29. априла је отво
рено дечје играли

ште, којесесастојииздва
дела.Једандео је задецу
до десет година, а мини
теретанајенамењенадеци
старијојод12година.Игра
лиште је урађено по стан
дардима Европске уније,
што је изузетно важно за
безбедност деце која га
буду користила. Према
речима градоначелнице
Светлане Миловановић,
отварањемовогигралишта
локална самоуправа пока
зуједаводирачунаолагод
нијем и веселијем животу
деце у Сремској Митрови
ци. Мали градоначелник
ИгорВујићјесвечаноотво
риоигралиште.
– Уређење овог насеља

смо започели измешта
њем пијаце нафревентни
јеместоназадовољствои
продаваца,икупаца.Затим
смо на простору некада
шње пијаце изградили
дечје игралиште.Следећи
корак у уређењу насеља
је реконструкција саобра
ћајница, доградња путева

ипешачкихстазаиизград
ња атмосферске канали
зације. Пројектнотехничка
документација севећради
и за тај посао смо доби
ли пет милиона динара од
надлежног покрајинског
секретаријата, а већи део
је обезбедио Град, изјави
ла је Светлана Миловано
вић, која је притом најави
лаизградњуигралиштаиу
другим деловима Сремске
Митровице.
Ненад Маријанац, члан

савета Месне заједнице

„МатијаХуђи“, захвалио се
локалној самоуправи, јер
ћедецасадамоћидаужи
вају.
 – Овакво ново играли

ште нисмо имали сигурно
30 година. Као отац два
малолетна детета, изузет
но сам задовољан што се
децамогуигратиубезбед
ном окружењу. Свакако,
на предлог грађана и ста
новника овог насеља, ми
смопрепозналиидејудаје
добраипредложилиГраду
да реализује овај пројекат,

изјавиојеМаријанац.
ИгорВујићкојијеизМар

тинацарекао једа јеигра
лиштевеомалепо.
– Волео бих да имамо

једно овакво игралиште и
у Мартинцима да се деца,
моји другари и другарице
исви заједно можемо лепо
играти,рекаојеИгор.
Малишанисусеуздечје

песме и аниматоре заба
вљалииуживалинасамом
отварањуигралишта.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Уз ани ма то ре и заба ву отво ре но деч је игра ли ште

Све тла на Мило ва но вић Игор ВујићНенад Мари ја нац
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ДЕЧИ ЈИ СВЕТ“

Изград ња игра ли шта у Лаћар ку

Какобисеобезбедиододатнипро
сторзаигрууЛаћарку,Удружење
„Дечији свет” из Сремске Митро

вице покренуло је иницијативу под
називом „Игром победимо разлике”.
Циљједасеграђани,Месназаједни
цаилокалнефирмеудружеинаправе
игралиште,јерјенедостатакпростора
заигрунаотвореном главнипроблем
уЛаћарку.
Идеја је да се направи терен за

кошарку, постави један кош, уреди
фудбалски терен и огради цело игра
лиштерадибезбедностидеце.Занај
млађе ће бити направљена дрвена
кућица са тобоганом, љуљашкама,

клацкалицамаиограђенимпростором
за песак и едукативна кућица са сли
камаибојама.Грађанићебитиукљу
чениусвеприпремнерадње,одизбо
ра назива игралишта до избора свих
реквизита, као и у свим сегментима
изградњеигралиштаицелокупногуре
ђења,користећизнањаивештинечла
новазаједнице.УлогаМеснезаједнице
ћебитиданаосновупредлога грађа
на обезбеди неопходне дозволе, као
идаангажује јавнеслужбедасепре
мапрописимаибезбеднопоставесви
реквизитииограде,докћебизниссек
торбитипозвандапомогнеуопреми,
материјалу или финансијским сред

ствимаидопринесеуизрадитерена.
У наредном периоду Удружење

„Дечији свет“ планира да организује
састанкесаграђанима,пошаљедопи
се локалним фирмама за донацију и
укључивање свих друштвеноодговор
них компанија, оформи комисију за
доношење одлука грађана у Месној
заједници Лаћарак о називу играли
шта,алиидараспишеликовниконкурс
натему„Мојеигралиштеизмаште”.
Осимудружења„Дечијисвет”,уовој

иницијативиукљученајеиМесназајед
ница Лаћарак, Организација „ЦРТА”,
ОШ„ТриваВитасовићЛебарник“,јавна
предузећаикомпанија„Eaton“.

Радо ви на изград њи игралишта

Упис деце у Предшколску устано
ву„Пчелица“зарадну2021/2022.
годинупочеоје5.мајаитраједо

31. маја. Ове године упис се обавља
електронски преко портала еУправа,
а само у посебним случајевима, при
јава се може предати лично у вртићу
„Маслачак“.
–Свиродитељикојижеледаподнесу

пријавузауписдецеунашупредшкол
скуустановумогутоучинитиелектрон
скимпутемпреконационалногпортала
еУправаинећебитиуобавезидапри
бављајупотребнудокументацију:извод
изматичнекњигерођених,каоипотвр
дуозапослењу.Позивамсверодитеље
даискористеовумогућност.Онироди
тељи који не могу да поднесу пријаву
електронскимпутем,моћићетолично
даурадесвакоградногданаод8.00до
12.00 сати у вртићу „Маслачак“. Ту ће
уписна комисија помоћи родитељима
дапопунеуписницу.Родитељи којина
овајначинподнесупријаве,такођенеће
моратидаприбављајуизводизматич
некњигерођенихипотврдуозапосле
њујерћемоминаосновуподатакакоје

ониунесуууписницуприбавитиуместо
њих.Собзиромнатодапостојиодре
ђенибројпородица,којеприпадајудру
штвеноосетљивим категоријама, оне
ћебитиуобавезидатокоммајадоне
су одговарајућу документацију у вртић
„Маслачак” код социјалног радника.
Документација коју ће бити потребно
дадонесузависиодстатусапородице,
односноодгрупекојојродитељиприпа
дају,реклаједиректоркаПУ„Пчелица“
БиљанаЦвијетић.
Уписдеце у селима се, такође, оба

вљатокоммаја.
– У оквиру наше установе посто

ји девет објеката, седам градских и
два приградска. На основу искуства и
информацијакојеимамоизпретходних
годинаувезисабројемподнетихпри
јавазауписдеце,могурећиданајвеће
интересовање влада за упис у јасле
не групе.Апеловала бих на родитеље
који буду подносили пријаве у вртићу
„Маслачак”дапоштујусвепрепоручене
мере које важе, како занас, такои за
свеонекојидолазеувртић,додалаје
БиљанаЦвијетић.

Све потребне информације о упису,
родитељи могу добити путем бројева
телефона 060/8010318 и 060/8010
333. Такође све потребне информаци
је о подношењу пријава за упис деце
у предшколску установу, родитељи
могунаћинасајтуустановенаадреси:
https://pupcelica.edu.rs.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ПУ „ПЧЕ ЛИ ЦА“

Почео упис деце

Биља на Цви је тић



18 12. MAJ 2021.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕД СЕД НИК СПОРТ СКОГ САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ ДАВОР ШТЕ ФА НЕК ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ 
МИТРО ВИ ЦУ

Реа ли за ци ја про јек та „Спорт је 
важан да би био здрав и сна жан”
Уоквиру акције „Спортје важан да би био

снажан“ председник
Спортског савеза Србије и
прослављени рвач Давор
Штефанек и генерални
секретар Спортског саве
за Србије Горан Маринко
вић посетили су Сремску
Митровицу27.априла.Про
грам „Спорт јеважандаби
био здрав и снажан” усме
рен је на развој предшкол
ског спорта са циљем да
се крозпосебноосмишљен
сет вежби утиче на прави

лан развој деце и на пове
ћање броја деце у спорту.
Том приликом, одржан је
радни састанак у Градској
кућикојемсуприсуствовали
и заменик градоначелнице
Петар Самарџић, начелник
Градске управе за спорт и
културуВасиљШево,Нема
њаЦрнић,генералнисекре
тарСпортског савеза града
исарадници.Наконсастан
ка, делегација Спортског
савеза Србије је обишла
Вртић „Звездица“ и запо
сленима у Предшколској

установи „Пчелица“ и деци
представила пројекат пред
школскогспорта.
– Председник Спортског

савеза Србије Давор Ште
фанек има веома богату
спортску каријеру. Био је
првак Светског првенства,
Олимпијских игара и има
много медаља са Европ
скогпрвенстваисаосталих
планетарних такмичења.
Спортски савез града има
изузетнусарадњусаСпорт
скимсавезомСрбијеи тру
дићемо се да је подигнемо

навишинивокрозпројекте
ипрограме,рекаојеШево
ДаворШтефанек је иста

каодајеспортвеомаважан
заразвојдецеидаихстога
треба учити здравом живо
туиспортскимнавикамаод
малихногу.
–Знамонаосновуистра

живања, а и сами смо све
доци, све већег броја деце
са деформитетима кич
меног стуба, стопала и
ногу, све већег броја гоја
зне деце, деце са пореме
ћајем пажње. Водећи се
тим сазнањима, програм
„Спорт је важан да би био
здрав и снажан” је и осми
шљендапревентивноделу
је на поменуте проблеме и
на правилан развој деце.
Захваљујем се свимљуди
ма који се баве спортом у
Сремској Митровици зато
што су се укључили у ову
акцију.Важноједадецаод
малихногупочнудавежбају
идаваспитачицеувртићи
ма раде са њима. Довољ
но је да 45 минута дневно
вежбају са децом, казао је
Штефанек.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Рад ни саста нак у Град ској кући

Час спор та за мали ша не у врти ћу „Зве зди ца“
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ДЕО ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У РУМИ

Завршени радови
на отклањању пропуста
Радови на комплетно новом асфал

тирањуделаГлавнеулице,удужиниод
око500метара,започетису7,азавр
шени10.маја.
Подсетимо,деоГлавнеулицеодОШ

„Змај Јова Јовановић“ па до Малог
парка је комплетно реконструисан, а
званично су радови окончани на Дан
општине2018.године.
Међутим,уједномделуодцентрака

Маломпарку, уоченисуодређенине
достаци,којисусадаотклоњениитоу
гарантномроку.
Завршетаковихрадоваобишаоје10.

мајапредседникОпштинеСлађанМан
чићкојијеуказаодајеовопрвипутда
сеупотребилагаранцијазапосаокоји
је урађен у претходном периоду, када
суутврђенеодређененеправилностиу
реализованомпослу.

Приликом завршетка радова 2018.
годинеуоченисуодређенинедостаци,
алиједонетаодлукадасенерадиод
махпоправкапосвежемасфалту,већ
је одлучено да се то ради пред истек
гаранције.
– У међувремену се појавили од

ређени пропусти који у том моменту
нису били видљиви. Ми смо имали
гаранцију извођача за две године, а с
обзиромнатодасутеменицеистица
ле крајем прошле године, ми смо га
ранцијупродужилизајошшестмесеци
саодговорнимизвођачемисада,пред
истектегаранциједеоулицесмосада
поновореконструисали–кажеМанчић.
Ондодаједасетоодносипресвега,

на почетак улице који није адекватно
урађеннасамомстарту,каоинеколи
коулегнућакојасусепојавилакасније.

Током радова, утврђено је, код два
улегнућа, да су испод катакомбе које
су, вероватно и утицале на појаву тих
улегнућа.
Извођач радова је преузео на себе

дакомплетнуширинудветракеуради
уновомслојуАБасафалта,апотоми
финогзавршногасфалта.
– Ја се извињавам грађанима што

смоимтокомоватриданаонемогући
ли нормално кретање, али је свима
нама у интересу да ова улица буде
квалитетно урађена, али и да брани
мо интересе наше општине, док је на
извођачу да све недостатке исправи.
Ови радови не коштају нашу општину
ниједан динар, јер је реконструишемо
у гарантномроку– истакао јеСлађан
Манчић.

С. Џакула

РАДО ВИ У САЛА ШУ НОЋАЈ СКОМ

Рекон струкцијa
две сао бра ћај ни це
Град Сремска Митровица

наставља са улагањима
у путну инфраструктуру,

пре свега у обнову руралне
путне инфраструктуре. Taко
је 10. маја у Салашу Ноћај
ском почела ревитализација
две улице Пуће Марковића
и Душана Достанића укупне
дужинеодококилометарипо.
Предрачунскавреднострадо
ва је близу четири милиона
динара.
–Реконструкција ових ули

ца подразумева санирање
постојећих саобраћајница
јер негде око 50 посто повр
шине здраво. Други део сао
браћајница, где је површина
потпуно оштећена, ће бити
потпуно асфалтиране. Сав
гребани асфалт који остане
после радова биће на рас
полагању Месној заједници
Салаш Ноћајски, и искори
шћен зашљунчењеатарских
путева. Реконструкцијом две
улице решавају два горућа
проблема у овом, јер упра
во ове две улице излазе на
највећи сеоски атар где се
велики број мештана бави
пољопривредом. Извођач
радова је „Сремпут“. Такође,
тренутно се ради и на при
преми пројектне документа
цијезаканализационумрежу

за Салаш Ноћајски, изјавио
је заменик градоначелнице
ПетарСамарџић
Заједносазаменикомрадо

ве је обишао и председник
Месне заједнице Драгослав
Чупићитомприликом.
После малог одлагања

због епидемије, мештани су
дочекалимашинеиспредсво
јихдомова.Морамданапоме
немдасенатериторијиСала
шаНоћајскогтренутноналазе
тривеликаградилиштаза.За
петнаестакданаћебитизавр
шена капела  , пустиће се у
рад даће се на коришћење
селукрајеммесеца.Другогра

дилиштејепортацрквегдесе
завршавакровнаконструкција
наПарохијскомдому,итреће
градилиште је уобеовеули
це,рекаојеДрагославчупић.
Мештанин села Драган

ЛукићкојиживиуулициДуша
наДостанића,изразиојезадо

вољствозбоградова,посебно
уњеговојулицизакојусматра
да је годинама уназад била
оштећена и прометна, док
сада захваљујући радовима
добијабољуфункционалност
иизглед.

К. Вереш

Дра го слав Чупић

Радо ви у Сала шу Ноћај ском
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ПОСЕ ТА МИНИ СТАР КЕ ДАРИЈЕ КИСИЋ ТЕПАВ ЧЕ ВИЋ И ДРЖАВ НОГ СЕКРЕ ТА РА
МИРСАДА ЂЕР ЛЕ КА ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Подршка најстаријима

Министарка за рад, запошљава
ње, борачка и социјална пита
њадрДаријаКисићТепавчевић

и државни секретар Министарства
здрављадрМирсадЂерлекпосетили
су 27. априла Геронтолошки центар
„Срем“ у Руми.Они су том приликом
корисницима ове установе уручили
витаминезајачањеимунитета,којеће
добитисвипензионериуСрбији.
Такође,обишлисуГЦ„Срем“,разго

варалисакорисницима,адиректордр
Зоран Славујевић их је упознао са
радом установе и начином спровође
ња мера прописаних у борби против
коронавируса.

ДрДаријаКисићТепавчевићјеиста
кла да су корисници у домовима за
старалицамесецимабилиукаранти
нуиданисуупутилиниречжалбе,јер
сузналидатакотребадасепонашају
дабисачувалисвојеиздрављесвојих
најближих.
–УправоовајГеронтолошкицентар

нам представља одличан пример.
Последњислучајинфекцијекоронави
русомбиојесрединомјануара.Готово
свикорисницисувакцинисанииревак
цинисаниисадајеовоприличнобез
бедно окружење када је у питању
коронавирус. Не можемо никада да
будемо апсолутно сигурни, овде се и

даљепридржавајусвихпрепоручених
епидемиолошких мера – истакла је
министаркаДаријаКисићТепавчевић.
Зато су у складу са епидемиоло

шким препорукама, организоване и
посете,алиикорисницимогудаидуу
посетучлановимасвојихпородица.
– Овде можемо да видимо једну

топлинупородичногдома,једнудобру
атмосферуионоштојеменепосебно
гануло, што сам од више корисника
чула,пачакиодколега,даминисмо
садату,овдебисечуламузика.Зато
самхтеладапоручимда,свакиследе
ћипуткадабудемодолазили,желимо
дасечујеимузикаисмехидавидимо
како наши најстарији суграђани своје
пензионерске дане проводе управо
онако како заслужују – истакла је др
ДаријаКисићТепавчевић.
Државни секретар у Министарству

здравља дрМирсадЂерлек је рекао
да је Србија изабрала врло озбиљну
стратегијуборбепротивкоронавируса
штосеипоказалоупротеклихгодину
дана.
–Поредвакцинекојајенеприкосно

венауборбипротивковида19изахва
љујући председникуРепублике који је
заиста најзаслужнији што Србија има
оволикибројвакцина,сматрамодајеи
јачање имунитета изузетна ствар у
лечењу и превенцији ковида19. Зато
смо се и одлучили за још једну меру
помоћинашимпензионерима.Показа
лисунаммноголепихстваризаових
годинудана.Пресвега,билисунајди
сциплинованији када је вакцинација у
питању–истакаојеЂерлек.

Посе та ГЦ „Срем“Рума

Вита ми ни за кори сни ке
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Фото вест

Каоипретходнихгодина,члановииактивистиСрпскенапреднестранкесу,
дануочиУскрса,обележилиускршњепразникесаграђанима.Припремљена
субојенајаја,каоивеликибројслаткиша,углавномзанајмлађеРумљане.

Такостарипредњачеувакцинацији,
асадругестране,доказанојеидасе
имунитет јачасуплементима,односно
давитаминД3,цинкивитаминЦ,јача
јуимунитет.
– Мислим да ће ово добро доћи

нашој осетљивој популацији, да их
заштитимоданедођедореинфекци
је.Мидугујемоједновеликопоштова
ње, једну велику захвалност нашим
пензионерима и у овом тешком тре
нутку нам је изузетно битно њихово
животно искуство, њихова дисципли
на,њиховамудрост,какобисмозајед
нопобедилиовуопакуболест–пору
чиоједржавнисекретарМирсадЂер
лек.
Др Зоран Славујевић, директор

Геронтолошкогцентра„Срем“уРуми,
захвалио је гостимашто су посетили
баш овај Геронтолошки центар да се
уверекакосерадиуовимтешкимвре
менимазбогпандемијекоронавируса.
–Мисмосезаистамаксималнотру

дили. Имали смо јако мали степен
епидемије, низак степен смртности, а
до сада, то је веома битан податак,
укупноје86одстокорисникавакцини
сано. Вакцинација се наставља и
вероватноћебитистопроцентна,само
јепитањедана–рекаоједрСлавује
вић.
Онједодаодасепоштујусвемере

ВладеСрбијеидасумеђупрвимуста
новама које су дозволиле посете под
строгимепидемиолошкимусловима.
–Функционишемојакодобро.Труди

моседаобјекатодржавамонанајви
шеммогућемнивоуидапружимомак
сималноуслугекојекорисницизаслу
жују. Укупни капацитет је 285, а на
данашњи дан имамо 259 корисника.
Поштујемо строге епидемиолошке
мере,поштосвакикорисниккаддође
морабити14данауизолацији,такода
очекујемодаће,кадасесмирикорона,
када се епидемија искорени, капаци
тет поново бити пун.Пре короне смо
радилипунимкапацитетом,ималисмо
листу чекања за улазак корисника у
нашу установу – рекао је гостима др
ЗоранСлавујевић.
Једанодсаговорника гостијубио је

Милош Дражић који има 91 годину и
већјеосамгодинауГЦ„Срем“уРуми.
–Упућујемсвепохвалезапосленима

којиводерачунакакобисмомиживе
лилепоиудобно.Вероватноима још
сличнихдомова уСрбији, али је наш
свакако пример лепогживота у дому.
Мислимда је уовојлепојСрбији све
посвећенобољемживотуидасеводи
рачуна како о најмлађима, тако и о
нама најстаријима – рекао је деда
Милош.
Нада Божић је била учитељица 38

годинаикажедајетодиванпозивза
којибисепоновоопределила.
–Овдесамполагодинеиосећамсе

каокодсвојекуће.Свиселепоопходе
према нама. Овај поклон ми значи,
осећамсебезбедноилепо,јермислим
даниконијезаборавионанас.Брину
сеонамаиулепшавајунампреостали
деоживота–истаклајеНадаБожић.

С. Џаку ла

ГАР ДА ВОЈ СКЕ СРБИ ЈЕ

Захвал ни ца
Сла ђа ну Ман чи ћу

Председник Општине Рума Слађан
Манчићдобио је признање за допри
носчастииугледуГарде,поводом190
година одоснивањаовеелитне једи
ницеВојскеСрбије.
Наиме, на предлог Колегијума

командантаГардеВојскеСрбије,гене
ралмајораМиломираТодоровића,28.
априла, у касарни Гарде на Дедињу

СлађанМанчићјепримиоовопризна
ње.
КомандантГардеиађутантпредсед

никаРепубликеСрбије,генералмајор
МиломирТодоровићуручиојеЗахвал
ницу председнику Слађану Манчићу
за изузетан допринос части и угледу
Гарде.

С. Џаку ла

Уру че ње Захвал ни це Сла ђа ну Ман чи ћу

РУМА

Ревак ци ни са но 10.404 лица
У румској општини, закључно са

викендом, дато је 14.866 првих доза
вакцине против коронавируса, док је
ревакцинисано 10.404 лица – инфор
мацијајекојусмодобилиоддрТатјане
Винокић,координаторкезавакцинацију
урумскомДомуздравља.
Житељирумскеопштинесуималина

располагањуиопредељивалисусеза

неку од четири врсте вакцина. Вакци
нација се врши по списковима који се
добијају од еУправе за оне који су се
пријавили, али грађани семогу вакци
нисатиибеззаказивања,напунктовима
одређенимзатунамену,очемубивају
благовременообавештени.Тренутноје
у Руми забележен 171 активан случај
лицаоболелиходкоронавируса. С. Џ.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Помоћ избе гли ца ма
у гра ђе вин ском мате ри ја лу
Чланови Општинског

већа су, на својој
29. седници, донели

Предлог одлуке о отуђе
њу непокретности из јавне
својине Општине у поступ
ку јавног надметања, а тај
предлог ће се наћи и пред
одборницима СО Рума.
Ради се о непокретности
у Главној улици број 150,
површине 167 метара ква
дратнихчијајепочетнацена
50.000евраудинарскојпро
тиввредности.Позавршетку
поступка јавног надметања
одлуку о најбољем пону
ђачу доноси СО Рума и то
решењејеконачно.
На овој седници, која је

одржана7.маја,формирана
јеиКомисијазаспровођење
поступкаотуђењанепокрет
ности за поменуту некрет
нину. Усвојен је и Извештај
о раду Жалбене комисије
општине Рума за протеклу
годину.Овакомисијајеодр
жаладвераднеседницена
којој су разматране жалбе,
спровођенидоказнипоступ

цииутврђенипредлозитек
ста другостепених решења.
Исто тако, давана су овла
шћења Општинском право
бранилаштву за заступање
Жалбене комисије. Доне
то је иРешење о употреби
средстава текуће буџетске
резервеувисиниод300.000
динара за израду плана
заштитеРибарскогподручја
„БараТрсковача“.

Такође,донетојеиреше
ње о употреби средстава у
висини од 420.000 динара
за учешће локалне самоу
правеуреализацијипомоћи
за избегла лица за набав
ку грађевинског матери
јала. Наиме, Општина и
Комесаријат за избеглице
и миграције су 19. априла
закључили уговор о сарад
њи на реализацији помо

ћи за доделу средстава за
побољшање услова стано
вањаизбеглицакрознабав
куграђевинскогматеријала.
ОвимуговоромКомесаријат
је румској Општини доде
лио 3.780.000 динара, док
је обавеза локалне самоу
праведаобезбедисредства
увисиниод420.000динара
зареализацијуовепомоћи.

С. Џаку ла

У првом квар та лу реа ли за ци ја
буџе та гото во 22 про цен та
НаседнициОпштинског

већаРума,којајеодр
жана27.априла,усво

јен је извештај о извршењу
општинског буџета за први
кварталтекућегодине.Под
сетимо,укупанизносприхо
да и примања и расхода и
издатака буџета румске
Општинејепланиранубру
то износу од 2.018.766.691
динар.
Упериодуод1.јануарадо

31.мартаостваренисуукуп
ни приходи и примања у
износуод433.892.372дина
ра чиме су планирани при
ходи реализовани са 21,64
процента. У структури
остваренихприходанајвеће
учешће имају приходи од
порезанадоходак,добити
капиталнедобиткеиизносе
57 процената остварених
прихода, потом приходи од

пореза на имовину са уче
шћемод19,8одсто,атрећи
су трансфери од других
нивоа власти са остваре
њемод13,7процената.
Према проценту остваре

ња прихода у односу на
план целог буџета, процен
туално највеће остварење

имају порези на доходак,
добит и капиталне добитке
саостварењемод27,5про
цената,следетрансфериод
других нивоа власти са
остварењем од скоро 25,5
одсто и приходи од пореза
на имовину са остварењем
од20,58процената.Упрвом

кварталусурасходииизда
циубуџетудостиглицифру
од340,7милионадинараи
уодносунапланиранерас
ходе, то је извршење од
готово17процената.
На овој седници која је,

каоипретходне,збогпанде
мијекоронавируса,одржана
телефонскимпутем, усвоје
ни су и извештаји о посло
вању заминулу годину јав
них предузећа „Водовод“,
„ГасРума“, „Комуналац“,
„Стамбено“, потом ЈКП
„Паркингиинфраструктура“
иЈУП„ПЛАН“.Такође,усво
јени су и извештаји о раду
установа чији је оснивач,
такође, локална самоупра
ва. То су извештаји Спорт
ског центра, Центра за
социјални рад, као и Тури
стичкеорганизацијеРума.

С. Џ.

Пред мет јав ног над ме та ња
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„HEAL THCA RE EURO PE“ РУМА

Град ња новог пого на и
запо шља ва ње још 300 рад ни ка
„Healthcare Europe“ у овој

години започиње градњу
новог производног погона
и складишног простора у
румској општини. Подсети
мо, елаборат о оправдано
сти отуђења грађевинског
земљишта без накнаде у
радној зони „Румска петља“
у корист „HеalthCare Euro
pe“д.о.о.Румаусвојенјена
шестојседнициСОРумакоја
је одржана 20. новембра.
Овајелаборатјеусклађенса
Уредбом о условима, начи
номипоступкомпод којима
се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђи
тиилидатиузакуппоцени
мањој од тржишне, односно
закупнине или без накнаде,
илиупоступкуразмене.
Попроцедури,оваодлука

каоинацртуговора,сасвом
потребном документацијом
нашласепредКомисијомза
контролу државне помоћи у
децембру,аСаветовекоми
сије на седници 16. априла
је донео решење којим се
утврђује постојање држав
непомоћи која седодељује
за реализацију инвестицио
ног пројекта ове компаније.
Циљ државне помоћи јесте
привлачење директног ула
гањакоједоводидоподсти
цања регионалног развоја у
Србији, а у конкретном слу
чају, као давалац државне
помоћи, идентификована је
ОпштинаРума.
–Наосновуписмаонаме

рама компаније, на нашим
органима,донелисмоодлу
ку. Они су урадили елабо
рат и бизнис план како би
оправдали захтев за доде
лу земљишта без накнаде

зањиховуновуинвестицију,
погон од 20.000 квадратних
метара и за запошљавање
нових300радника.Тојепро
шло наВладиСрбије и код
поменуте комисије, тако да
је следећи корак још једна
наша скупштинска седница
на којој би се та процедура
окончала.Потомбисмокре
нули у пренос земљишта, а
„Healthcare Europe“ улази у
процедуру за грађевинску
дозволу и градњу објекта.
Таквепроцедуре смоимали
и у претходном периоду, а
комплетнатрајетридочети
ри месеца – каже Слађан
Манчић,председникОпшти
не.
Ова компанија од 2015.

године,падоданас,проши
рујесвојекапацитетеипро
изводњуна „Румскојпетљи“
тако да је крајем прошле
године у њеним производ
ним погонима било запо
слено 1.030 радника. Реч
је о изградњи и проширењу

постојећих производних и
складишнихкапацитетаком
паније која се бави произ
водњом, душека, јастука и
полупроизвода од мемориј
ске пене, а без накнаде ће
бити пренето право својине
на грађевинском земљишту
укупне површине од 93.168
квадратнихметара.
Процену тржишне вред

ности земљишта извршило 
је Министарство финанси
ја, Пореска управа Срем
ска Митровица и према тој
процени, тржишна вредност
предметног земљишта укуп
ноизноси65.217.600динара
или554.712евра.
Компанија „Healthcare

Europe“ ће изградити про
изводноскладишни објекат,
као и логистички центар са
приступним саобраћајница
ма и паркингом за камион
скииконтејнерскитранспорт
укупне површине од 20.000
квадратних метара. Произ
воднидеоћеимати12.500,а

складишни7.500квадратних
метара.
Нацртом уговора је пред

виђена обавеза корисни
ка да запосли најмање 300
лица на неодређено вре
ме, у складу саелаборатом
и то до краја 2022. године.
Постојииобавезаданесма
њује достигнути ниво бро
ја запослених у периоду од
петгодинаодданазавршет
ка инвестиционог пројекта,
дакле до краја 2027. годи
не. Планирано је улагање
у материјалну имовину од
19,1милионевра,одчегаје
планирано 15,6 милиона за
куповинуиизградњуобјекта,
азанабавкуновеопреме2,8
милионаевра.
„Healthcare Europe“ који

успешно послује на „Рум
скојпетљи“ готовосвесвоје
производеизвози,највишеу
Европу и Северну Америку,
а ради за познате брендо
векаоштосу IKEA,YISK,и
америчкиCVB. С. Џаку ла

Дони ра но 36 про тив град них раке та
Румска Општина је купила и уручила Министарству

унутрашњих послова 36 противградних ракета. Примо
предајаракетајеобављена6.мајауРадарскомцентру
„Фрушкагора“.
Речјеовисокодометнимракетама„TRAYALD8“којеће

МУП накнадно дистрибуирати у свих 12 противградних
станица,коликоихимаурумскојопштини.Заовенамене

локалнасамоуправа јеиздвојилаизопштинскогбуџета
скоро1,5милионадинара.
У склопу модернизације противградних станица до

сада је њих девет аутоматизовано. Поред редовне
набавкепротивграднихракета,локалнасамоуправасва
ке године издваја и средства за додатну стимулацију
противграднихстрелаца. С. Џ.

Посто је ћи пого ни „Heal thca re Euro pe“ на Рум ској петљи

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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МИХИ ЗО ВА КУЋА

Завр шна кон фе рен ци ја
пре ко гра нич ног про јек та
Завршна конференција

пројекта „NATESS“ одр
жана је у родној кући

Борислава Михајловића
Михиза у Иригу, 28. априла.
Ова конференција је произ
водуспешнесарадњеса још
три партнера на затварању
пројекта прекограничне
сарадње „Interreg IPA CBC
NATESS–Природниселфнес
измеђуМађарскеиСрбије“.
Циљ пројекат је био јача

ње,диверзификацијаиинте
грација прекограничне тури
стичке понуде и боље упра
вљањетуристичкимпотенци
јалима за постизање одржи
вог развоја региона и њихо
вихзаједницазаразвојтури
змаитржиштарадаурурал
нимподручјима.
На овој завршној конфе

ренцији у Иригу, учесницима
су се обратили Миодраг
Бебић, заменик председника
Општине, Марко Келембер,
руководилац пројекта у ири
шкој општини,СрђанБудим
чић, потпредседник Удруже
ња „Ириг мој град“, Илдико
Ковач, руководилац пројекта
„MORATOURIST“ из Мађар
ске, као и Мартина Зорић,
руководилaц пројекта и
истраживач из Института за
низијскошумарствоиживот
нусредину.
Миодраг Бебић, заменик

председника Општине, ука
заоједајеодсамогпочетка
пројекта идеја била да се
обогати туристичка понуда
Ирига и то новим садржаји

ма,попутшумскогселфнеса.
Такође, да се туристичка
понуда развије и у источним
деловимаиришкеопштине.
– Сами Шатринци, као

насељеноместосунаизузет
но интересантној локацији,
на тромеђи три општине и
окружени су са два језера.
Идеја јебиладапотенцијал
нимтуристимаприближимои
то, али и остала места те
стране наше општине, попут
Kрушедола,којатакођеимају
много тога интересантног да
понуде–истакаојеБебић
Он је додао да ће се у

наредномпериодуразмотри
тидаТуристичкаорганизаци
јаИригусвојупонудууврсти
иовајприродниселфнесцен
тар.
–То јенештоновоинепо

знатонанашимпросторимаи
управозатоможедапривуче
новетуристеунашуопштину,
која већ има много тога да
понуди. Ми већ радимо на
коначномпакетупонудекако
бисмо туристе што дуже
задржали.ТујебањаВрдник,
тусувинарије,садвећможе
мо причати о заокруженој
понуди–даљудимогудоћии
остатинеколикоданадаужи
вају у здравственом, велнес
туризму,манастирима,ушет
њикрознашелепепределеи
свемуштоовајпројекатпре
зентује – рекао је Миодраг
Бебић.
Марко Kелембер, коорди

наторпрекограничногпројек
та,подсетиоједајеовајпро
јекат започет 1. новембра
2018. године и окончава се

управо овом завршном кон
ференцијом.
– Изузетно смо поносни

што смо у општину Ириг, а
нарочито у прекограничне
регионе, увели нову тури
стичку понуду, иновативни
туристички производ – нату
ралселфнес.Топодразумева
склоп многобројних терапија
које су научно доказане да
доприносе здрављу људи, и
мисмоискористилитумогућ
ност да то конципирамо и
понудимокаоновитуристич
кипроизвод–рекаојеМарко
Келембер.
Поента шумског селфнес

центра је да се, пре свега,
едукујекадаркојибитајнату
рал селфнес, као производ,
могли да понуде у фрушко
горском и прекограничном
регионууМађарској.Тајино
вативни производ код нас,
нијетоликонов,јерсевећод
седамдесетихуЈапанукори
стикаотерапија,каопревен
тивакојупреписујулекари.
–Овоштосмомиурадили

јесте иновативно код нас,
зато што смо многобројне
терапијеобјединилиистави
ли„подједнукапу“.Самшум
ски селфнес у Шатринцима
се састоји од кутка за храну
где ће се спремати попула
ранконцептусвету„Forestto
Plate“или„шуманатањиру“,
што је јакопопуларно, јерсу
сви састојци који се користе
заприпремањејелаизшуме
–истичеКелембер.
Уоквирушумскогселфнес

центрапостојеичетирибун
галовагдећемоћидасесме
стидо16туриста,тусенала
зиишумскиамфитеатар,као
и веома битна ставка, сен
зорна башта, као и здрав
ствена стаза са здравстве
ним бенефитима за туристе
којићетудолазити.
–Реконструишесеипосто

јећаетнокућаукојојћебити
конференцијска сала, као и
седиште за управљање
целим центром. Поента при
че је да се искључимо са
дигитализације и да се при
кључимо на природу – пору
чиојеМаркоКелембер,руко
водилацпројекта„NATESS“.
Укупан буџет пројекта је

износио397.793евра,одтога
изИПАфонда338.124евра.

С. Џаку ла
Завр шна кон фе рен ци ја „NATESS“

Мио драг Бебић Мар ко Келем бер
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Тро је Ири жа на доби ло сред ства 
за орган ску про из вод њу
Чедомир Божић, покра

јински секретар за
пољопривреду, водо

привреду и шумарство, уру
чио је 7. маја уговоре за 17
корисника који су остварили
право на бесповратна сред
ства по конкурсу за набавку
прикључне механизације,
машина и опреме за орган
скупроизводњу.
ЧедомирБожићјетомпри

ликомистакаодајециљовог
конкурсабиодасепроизво
ђачима органске хране омо
гућидалакшедођудопољо
привредне механизације и
да своју производњу учине
ефикаснијомитимепостану
конкурентнијинатржишту.
–Покрајинскисекретаријат

ће, по основу ових уговора,
суфинансирати инвестиције
у укупној вредности од око
деветмилионадинара.Овај
конкурс је још један добар
начин да се ојача позици
ја наших пољопривредни
ка јасним препознавањем и
добијањем новог квалитета
нашихдомаћихпроизвода–
рекаојеБожић.
Покрајински секретар

Чедомир Божић је истакао
даћесеследећегодинеуло

житинапоридасеопределе
још већа средства када је у
питањуовакавначинбавље
њапољопривредом.
– Сами знате да је орган

ска производња веома зах
тевна, захтевазначајанвре
менскипериодкакобисета
производња довела на ниво
који заиста подразумева
да је то органска производ

ња. Зато ћемо определити
наредне године више сред
става, како бисмо олакша
лирадсвимонимпољопри
вреднимпроизвођачимакоји
своју производњу виде као
органскупроизводњу–рекао
јеБожић.
На овај конкурс пристигла

јеукупно31пријава,аод21
пријаве, које су испуњава

леуслове,њих17једобило
бесповратнасредства.
Међуонимакојисудобили

средства по конкурсу веза
но за органску производњу
налазисеитројеизиришке
општине: Анита Ковачевић,
„Полиноаграр“д.o.о.иМиро
слав Ковачевић и сви су
добилипо700.000динара.

С. Џаку ла

Доде ла уго во ра за меха ни за ци ју за орган ску про из вод њу

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Почео упис у вртић
УиришкојопштиниуписдецеуДУ„Дечијарадост“почеоје5.мајаи

вршисеелектронскимпутемна
националном Порталу еУправа Репу
бликеСрбијеwww.euprava.gov.rs сла
њем документације на имејладресу
vrticirig@gmail.comилиличноставља
њем документације у поштанско сан
дуче на вртићу у Змај Јовиној улици
бр.61.
– Већ трећу годину заредом наша

установа и Општина Ириг спроводе
упис деце путем портала еУправа,
чимејеродитељимаилистаратељима
олакшан поступак и поједноставље
на процедура. За све пријаве подне
те електронским путем систем ауто
матскиприбављаподаткеизМатичне
књиге рођених и Централног реги
страобавезногсоцијалногосигурања,
такодародитељинеприбављајуова
документа – каже ЈеленаВидановић,
директоркаДУ„Дечијарадост“.

Пријаве се подносе задецу која су
рођена у периоду од 1. марта 2015.
до29.фебруара2016.године,запри
премнипредшколскипрограм,каоиу
периоду од 1. марта 2016. до 1. сеп
тембра 2020. године за целодневни
боравакујасленимиобданишнимгру
пама.
Родитељи који не врше упис деце

електронским путем, потребно је да
уззахтевзауписприложеиизводиз
матичне књиге рођених за дете /слу
жбеним путем је прибавља вртић/,
потврду о запослењу, и потврду од
надлежногпедијатракојаћеседоста
витинакнадно,крајемавгуста.
Све информације везане за упис

родитељиилистаратељимогудобити
на телефон 022/461–322, сваког рад
ногданаупериодуод8до14часова.
Требаистаћиида,задецукојавећ

похађајувртић,нијепотребновршити
поновноуписивање. С. Џаку ла

Јеле на Вида но вић
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Куће за 15 избе глич ких поро ди ца

За15 избегличких поро
дицакојеживенатери
торији иришке општине

28. април је био свакако
посебан дан, јер су им тада
уручениуговориза куповину
сеоскихкућасаокућницом.
Куће су купљене у оквиру

реализације Регионалног
стамбеног програма у Срби
ји, потпројекат9, а средства
зањихову куповину суобез
беђенаиздонаторскогФонда
Регионалног стамбеног про
грама, чији је највећи дона
торЕвропскаунија.
Свакаодпородицаједоби

ла донацију у висини од
11.000евра,9.500закупови
нукућесаокућницоми1.500
евра гранта за адаптацију и
опремање. Укупна вредност
уговора за куће у иришкој
општини је била 165.000
евра.
У име породица које су

кроз овај програм решиле
своје стамбено питање
захвалио је Марко Гравара.
Онје,уизбегличкојколониу
„Олуји“,сапородицомдошао
1995.годинеуСрбију.
– Прве избегличке дане

сам провео код рођака, уз
њихову и помоћ родитеља,
сестра и ја смо сешколова
ли,данассамлекарирадим
у Врднику, у специјализова
ној болници „Термал“. Поро
дицу сам основао пре 10
година, али до сада нисам
трајнорешиостамбенопита

ње. За мене ова данашња
донацијазначибегизподста
нарства, један нови живот и
почетак,подновимкровоми
у својој кући. У име свих 15
породица желим од срца да
захвалим како донаторима,
тако и свим лицима која су
помогла да се овај пројекат
реализује – рекао је Марко
Гравара.
ЉиљанаРакић, начелница

Одељења за прихват, збри
њавање и повратак по реад
мисији у Комесаријату за
избеглицеимиграцијепохва
лила је иришку Општину за
добру сарадњу од самог
почетка.
–Захваљујућињимаупро

теклом периоду преко 300

породица је решило своје
стамбенопитање.Некепоро
дице још увек чекају, али
постојивољаирасположење
свих да наставимо сарадњу
како бисмо збринули и прео
стале породице. Захвалност
дугујемо, поред локалне
самоуправе, ипредставници
ма делегацији ЕУ, као и
УНХЦРа и ОЕБСа. Да није
било синергије свих ових
институција и организација
вероватнонебибилооваквих
данаижелимодаихбудешто
више– поручила јеЉиљана
Ракић.
Она је додала да активно

сти на трајном решавању
стамбеног питања избеглих
лицанијезауставиланипан

демија, па је прошле године
кроз Регионални стамбени
програм збринуто више од
1.000избегличкихпородица.
–Мисмодавнопрепознали

потребурешавањастамбеног
проблемаизбеглихирасеље
нихлица.Још1999.годинеје
био први пројекат са Оџаци
мазакуповину20кућа,одно
сно изградња насеља у Кру
шедолПрњавору, онда 2003.
годинеуРивици,пауКруше
долселуизградњаосаммон
тажних кућа. Изузетно сам
поносаннаизградњустамбе
незградезасоцијалностано
вањеса13стамбенихједини
ца и то за једночлана и дво
члана домаћинства. Дана
шњомдоделомуговорадока

Мио драг Бебић и Мар ко Гра ва ра

Поро ди це које су доби ле уго во ре за куће

Љиља на Ракић

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“



2712. MAJ 2021.     M NOVINE

зујемо још једном да је у
нашој општини сваки станов
никподједнакобитанидасу
сви добродошли. Желим
корисницима да буду добри
домаћиниидазаједносасво
јим породицама уживају у
миру и благостању у својим
новим кућама – поручио је
Миодраг Бебић, заменик
председникаОпштинеИриг.
У име Делегације ЕУ у

Србијепрограмскименаџеру
Делегацији Бригит Кухар је
истакла да највише радости
доносеонипрограмиЕУкоји
сефокусирајунаљудскапра
ва и њихово достојанство и
срећу.Поштовањеовихначе
лакаоиједнакостиислободе
суосновневредностиЕУ.
–Данасможемодабудемо

поноснијерјејош15сеоских
кућа обезбеђено у оквиру
Регионалног стамбеног про
грама.ЕУјеснажнопосвеће
назаједничкимциљунакојем
радисаСрбијомдаобезбеди
трајнастамбенарешењапре
осталим избеглицама из
ратованапросторимабивше
Југославије.Поноснисмошто
смо највећи донатори Регио
налногстамбеногпрограма–
указалајеБригитКухар.
Стефани Краузе, шефица

Одељења за трајна решења
УНХЦРауСрбији,посебноје
нагласила улогу иришке
Општинекојајебилаједнаод
првихкојесупочеледаспро
воде пројекте трајних реше
ња за избеглице из БиХ и
Хрватскедавнихдеведесетих
година.
– УНХЦР је финансирао

изградњу 20 стамбених једи
ницауселуКрушедолПрња
вори то је билопрвипутда
на том плану сарађујемо са
општинским властима. Од
тада, већ две деценије Ириг
радинаинтеграцијиизбегли
ца препознајући њихове
потребеикористисвакупри
ликудадођедосредставада

би на њихове потребе аде
кватноодговорили.Допринос
Иригабољемживотуизбегли
ца јебиоиостао значајан,а
значајан је био и допринос
избеглица заједници чији су
деопостали–указалајеСте
фаниКраузе.
Јован Лазаров, шеф Каби

нета директора Јединице за
управљањепројектимау јав
номсекторујеподсетиодаје 
решавање избегличког пита
ња дуготрајан и комплексан
процес.
– Избеглице које су биле

принуђене да напусте своје
домове заслужују бар неку
извесност и повратак досто
јанства.ЗатоВладаСрбијеса
осталим партнерима остаје
снажно опредељена на реа
лизацијиРегионалногстамбе
ног програма којим ће бити
обезбеђенкровнадглавомза
најугроженије избегличке
породицеуСрбији–поручио
јеЈованЛазаров.
Рeгиoнaлни стамбени про

грам је зajeднички
вишeгoдишњи прoгрaм Репу
бликеСрбије,БоснеиХерце
говине,ЦрнеГореиРепубли
кеХрватске,кojиимaзaциљ
дaoбeзбeдитрajнaстaмбeнa
рeшeњa зa нajугрoжeниjе
избeгличке пoрoдице у
рeгиoну.Спроводисеузподр
шкуОЕБСа,УНХЦРаиБан
кезаразвојСаветаЕвропе,а
финансиран је средствима
Европске уније, која је и нај
већи донатор, Сједињених
АмеричкихДржава,Немачке,
Норвешке, Швајцарске, Ита
лије,Данске,Турске,Луксем
бурга,Шпаније,Кипра,Чешке,
Мађарске, Румуније и Сло
вачке.
Фондом Регионалног стам

беногпрограмауправљаБан
ка за развој Савета Европе,
докјеуњемуизузетнозначај
на управо и улога локалних
самоуправа.

С. Џаку ла

Бри гит Кухар Сте фа ни Кра у зе

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Бес плат на кастра ци ја
и сте ри ли за ци ја
вла снич ких паса
ОпштинаБеочинорганизу

јебесплатнустерилизацијуи
кастрацијузавласничкепсе.
Првихпедесетвласникакоји
сепријаведобићебесплатну
стерилизацијуиликастраци
ју за своје псе, чиповање и
вакцину против беснила.
Циљовеакције јесмањење
прекомерне популације и
подстицање власника на

одговорно понашање према
животињама. Заинтересова
ниграђанимогудасеприја
ве на бројеве телефона:
063/520491(Ђура)
065/4340432(Зоран).На

грађане се апелује да буду
стрпљиви,јерћесеупоредо
обављати стерилизација и
кастрацијанапуштенихпаса
сатериторијеопштине.

СТАРА ПАЗОВА

ЈКП „Чисто ћа“ 
„сади“ кисе о ник
Од децембра прошле

године до марта ове
године радници РЈ

„Зеленило“ ЈКП „Чистоћа“
засадилисуоко5000садни
цаувишенасељастаропа
зовачке општине. Уређива
ње зелених површина је у
току, а после празника
„Зеленило“ћевршитизаме
нусезонскогцвећа.
Уциљу заштите и очува

ња животне средине, ЈКП
„Чистоћа“ Стара Пазова
токомцелегодинеуређујеи

одржаванасељастаропазо
вачке општине. Констант
ном садњомнових стабала
труде се да оформе што
више дрвореда и обезбеде
штовишекисеоника.
–Најбољизаштитнипојас

налазисенапутномправцу
од Нове Пазове до Старих
Бановаца, а тај појас је
подигнут пре 15–20 година.
Другипутнипојаскојинамје
најтрајнији је измеђуСтаре
ПазовеиНовеПазовеи ту
се налазе платани који су
посађени пре 70 година –
изјавила је Сања Кишгеци,
руководилац РЈ „Планира
њеиуређењенасеља“.

У сарадњи са локалном
самоуправоми организаци
јом „Посади свој хлад“ РЈ
„Зеленило“ током претход
них недеља поделила је
грађанимаи садницебелог
јасена. Пролећно улепша
вање градских зелених
површина почело је орези
вањем дрвореда и коше
њем.
–Трудимоседаусваком

насељу одржимо нешто
цветних леја, да то цвеће
допринесе неком колориту

и расположењу грађана, а
почеткоммајапланирана је
акција замене сезонског
цвећа. Приликом те акције
скидасецвећекојејепоса
ђено у јесен и мења се
врстамакојемогудаподне
сулетњеврућене,акојеће
остатидо јесени–нагласи
лајеКишгеци.
Радници овог предузећа

тренутно раде на кошењу
зелених површина на пут
ним појасевима и уређењу
гробаљанатериторијицеле
општине.Бригузаоколинуу
којој живимо „Чистоћа“ ће
наставити и у наредном
периоду. Д. Г.
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ПОСТА ВЉА ЊЕ САО БРА ЋАЈ НЕ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Без бед но у шко лу

Овихданасеобављајурадовина
постављању вертикалне и обе
лежавањухоризонталнесаобра

ћајне сигнализације. Такође, обавља
се и уградња опреме у зонама школа
надржавнимпутевима у свиммесним
заједницамашидскеопштине.
У четвртак, 6. маја, заменик пред

седникаОпштинеЂорђеТомић и сао
браћајни инспектор Игор Михајловић
обишли су радове у Ердевику.Испред
зградеОсновнешколе „СаваШумано
вић“,постављенисубрзинскидисплеји,
каоиобележавањеознаканапуту.
– На територији општине Шид су у

току радови на постављању вертикал
неиобележавањехоризонталнесигна
лизацијеузонамашколанадржавним
путевима.Вршисеуградњасаобраћај
них знакова и обележавање ознака на
путукаоштосупешачкипрелази,раз
делнеизауставнелинијеидругисим
боли на путу. Врши се и уградња сао
браћајне опреме као што су брзински
дисплеј, вибрационе траке и пешачке
заштитнеограде–рекаојеИгорМихај
ловић.
– Покрајински секретаријат за енер

гетику, грађевинарство и саобраћај и
ОпштинаШид су обезбедили три и по
милиона динара за уређење зона око
школа на државним путевима.Општи
наШид је издвојила своја средстваиз
наплаћенихпрекршајнихказни,асвеу
циљу безбедности – истакао јеЂорђе
Томић, заменик председника Општине
Шид.

Радови се изводе у складу са Про
јектом саобраћаја и саобраћајне сиг
нализацијенадржавнимпутевимаIиII
редакрознасељанатериторијиопшти
неШидиобухватићеуређење11зона
школаитоунасељенимместима:Гиба
рац,Бачинци,Кукујевци,Сот,БикићДо,
Беркасово, Адашевци, Јамена, Љуба,
ЕрдевикиБингула. Д. П.

ОПШТИ НА ШИД ЈЕДАН ОД ДОМА ЋИ НА

Нова сезо на „Спорт ских ига ра мла дих“
Одлуком Организационог одбора

овогодишњих „Спортских игара мла
дих“, једне од највећих спортских
манифестација у региону, општина
Шиднашласемеђу23градауСрбији
који ће организовати „Спортске игре
младих“ у неколико спортских дисци
плина.
Реч је о спортским такмичењима у

којима учествује преко два милиона
ученикаосновнихисредњихшколаиз

Хрватске, БиХ и Србије. Ове игре
постале су препознатљиве и широм
Европе,ауњихсуукључениибројни
познатиспортистииспортскирадници
каоамбасадориипромотери.Шидће
организовати једно од прелиминира
них такмичења за ученике основних
школаупетак,28.маја.Бићетоприли
ка да се најмлађи спортисти наше
општине такмиче у одређеним спорт
ским дисциплинама, а најуспешнији

међуњимастећићеправодаљегтак
мичења у оквиру „Спортских игара
младих“.
Ово је велико признање, како за

саму општину Шид, тако и за све
спортске институције и организације
коједелујунаовимпросторима,аујед
но и прилика да се на ширем плану
покаже сва разноликост и богатство
спортскихдисциплинакојеуовомтре
нуткупостојеунашојсредини. Д. П.

Радо ви у Ерде ви ку

Ђор ђе Томић Игор Михај ло вић
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ПОСЕ ТА ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ

Лешни ци из Ерде ви ка

Чедомир Божић, покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство,

посетиојеусреду,28.априла,уЕрде
вику предузеће „Пам промет“ које се
бави производњом лешника. На кон
курсузапрерадувоћаиповрћаовом
предузећу су додељена средства за
субвенционисање опреме за произ
водњу.Како јерекаодиректорфирме
Милан Славујевић, фирма је основа
на 1993. године и бави се производ
њомипрерадомлешника.Сазасадом

лешникасупочели2002.године.Сада
имајузасадлешникаповршинеод65
хектара. Сарађују са највећим кон
диторскимфирмамауСрбији,асада
желедапрошире сарадњуина трго
вачкеланце.
– Нама је ова субвенција помогла

данаправимолинијузапаковањекоја
ће препакивати лешнике из великих
у мање вреће. Тако бисмо изашли у
сусреттрговачкимланцимакојитраже
мањапаковања–рекаојеСлавујевић.
Покрајинскисекретарјеобјасниода

је конкурс за прераду воћа и поврћа
недавно завршен и да је међу доде
љеним уговорима и предузеће „Пам
промет“.
– Део опреме је субвенционисао

Секретаријат,атојепрекодвамилио
надинара,односно60одстоодукупне
инвестиције.Покрајинскисекретаријат
запољопривредућеидаљенаставити
дапомажеразличитеконкурснелини
јеипозивамопредставникеовефир
меда и даље конкуришу – закључио
јеБожић.

Милан Сла ву је вић Лини ја за пако ва ње лешни каЧедо мир Божић

ОСВЕ ШТАН ИКО НО СТАС У ЦРКВИ УСПЕ ЊА ПРЕ СВЕ ТЕ БОГО РО ДИ ЦЕ

При зна ње Срп ске пра во слав не 
цркве Општи ни Шид
ЕпископсремскигосподинВасилије је

у недељу, 9. маја, освештао иконостас
у Цркви Успења Пресвете Богородице
у насељу „Исток“ у Шиду. У присуству
верника и саслужење свештеника шид
скеепархијевладика јеслужиоиСвету
архијерејскулитургију.Позавршеткуове
литургијевладикајеодликоваограматом
ОпштинуШидузречизахвалностиибла
годарности заљубав премаЦркви, коју
обилатопомажеморалноиматеријално.
Високо признање СПЦ у име Општине
Шид примио је председник Скупштине
општинеШидТихомирСтаменковић.
– ОпштинаШид је почаствована при

знањемСрпскеправославнецркве.Част
изадовољствонамјештосмомоглида
помогнемо Цркви и њеним великодо
стојницимана част и радост, пре свега,
народу и млађим нараштајима којима
остављамоовајхрамначување–рекао
јепредседникСОШидТихомирСтамен
ковић. Д. П.

Вла ди ка срем ски уру чу је гра ма ту Тихо ми ру Ста мен ко ви ћу

Медијски пројекат „Шид општина будућности“
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ПРХОВО

Гасна мре жа завр ше на
у осам насе ља

Председник Општи
не Пећинци Синиша
Ђокић обишао је у

петак,7.маја,уПрхову,радо
венагасификацијиопштине
Пећинци.Онјетомприликом
рекаодајеовоједнооднај
већих градилишта у општи
ни,каоидајеупитањуизу
зетно значајна инвестиција,
вредна6,1милионевра.
–Гасћеунареднихгодину

дана доћи до сваког дома
ћинства, до сваког привред
ника, тако да ће општина
Пећинци бити међу првима
која ће имати гас у сваком
домаћинству и сваком при

вредномобјекту–истакаоје
председник Ђокић и додао
дајеинвеститорЈП„Србија
гас“,наосновутројногугово
ра између Општине Пећин
ци, „Србијагаса“ и „Промонт
групе“.
Општинско руководство

дочекаојепредседникСаве
та Месне заједнице Прхо
во Иван Коњевић, који нам
је том приликом рекао да
је гасификација од вели
ког значаја за све мештане
Прхова, као и да се доста
мештана већ распитивало
каконапредујурадови,каква
је процедура око добијања

прикључкаикадаћерадови
бити завршени,што је, како
је рекао, јасан показатељ
значаја гасификације за ово
насељеноместо.
О динамици радова пред

седника Ђокића известио
је Новислав Сукњевић из
„Промонтгрупе“,којијеизја
вио да радови и поред пан
демије теку динамиком која
једоговорена,чакибржеод
тога,јерјематеријалза60км
гасовода који је предвиђен
за повезивање 11 насеље
нихместауопштини,раније
купљенилагеровануПећин
цима.

–Утокусурадовинапове
зивању ових 11 насељених
места. У осам села је завр
шена комплетна дистрибу
ција, а имамо да урадимо
још три насељена места –
Купиново, Обреж и Ашању,
за које смо већдобили гра
ђевинскедозволе–рекаоје
Сукњевић.
Током 2022. године тре

бало би да буде завршена
и комплетна гасна мрежа у
Пећинцима, Шимановцима,
Прхову и Суботишту, у који
мајеиранијепостојала,али
није била спроведена кроз
целанасеља.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Зна чај но при зна ње које оба ве зу је
Центар за социјални рад

Пећинципроглашенјенајбољом
установом социјалне заштите у
РепублициСрбијиза2019.годи
ну,азбогепидемиолошкеситуа
ције, свечано уручење награда
организовано је 27. априла, у
Београду.
Награду је примила директор

ка ове установе Биљана Јови
чић, која је том приликом рекла
дапећиначкиЦентарзасоцијал
нирадспадаукатегоријумалих
центара, као и да свега осам
запослених покрива 15 месних
заједница,те јестогаованагра
даизузетноважнаиподстицајна.
– Желела бих да захвалим у

имесвих запослених свима који
су препознали квалитетан рад у
ЦентрузасоцијалнирадПећин
ци, пре свега пећиначкој локал
нојсамоуправикојанас јепред
ложила,алииКомисијиУдруже
ња стручних радника која је
донела ову одлуку. Учинили сте
да се осећамо поносни, задо
вољниипрепознатљивиуресо
русоцијалнезаштите–рекла је
Јовичић и додала да је награда
изузетнообавезујућа,какозасве
стручнерадникетакоизањукао
директора, јертребаданаставе
да раде истим темпом, истим
квалитетомрадаидаоправдају
овузначајнопризнање.
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Већ ни ци дали пози тив но 
мишље ње на изве шта је о раду
НаседнициОпштинског

већа општине Пећин
ци,одржаној26.апри

ла, већници су дали пози
тивно мишљење на Изве
штајорадуза2020.годину
Јавногкомуналногпредузе
ћа„Сава“.
Како нам је рекао дирек

тор овог предузећа Жељко
Милићевић, и поредотежа
нихусловарадауследпан
демије коронавируса, ЈКП
„Сава“је2020.годинузавр
шилосапозитивнимфинан
сијским резултатом, пре
свегазахваљујућисмањењу
трошкова који не утичу
директнонапословање.
– Од почетка пандемије

нашепредузећепреузелоје
значајандеообавезаубор
бипротивзаразе,попутдез
инфекцијејавнихобјекатаи
јавнихповршинаунасељи
ма пећиначке општине,
често са смањеним бројем
људи, јер коронавирус није
заобишаонинашезапосле
не.Ипак,успелисмодауна
предимо практично све
услуге које вршимо према
грађанима и привреди –
каже Милићевић и истиче
да је протекла грејна сезо
на, после много година,
прваукојојниједногтренут
канијебилопрекидауснаб
девању грађана топлотном
енергијом.
Милићевићистичеидаје

услуга одношења комунал
ног отпада подигнута на
вишиниво.
– У августу 2020. године

реализовали смо набавку
новог камиона смећара,
такодасмобилиумогућно
сти да за одношење кому
налног отпада ангажујемо,
по потреби, и три камиона,
штојерезултовалотимеда
јеиовауслугаусвимнашим
насељимареализованабез
застоја.Током2020. године
повећали смо и проценат
наплатенашихуслуга.Када
су у питањуфизичка лица,
проценат наплате је подиг
нутна82одсто,ауслучају
правних лица на 93 одсто.
Додатни приходи, остваре
нинаовајначин,омогућили

су нам да се у већој мери
посветимо и чишћењу
дивљих депонија, као и
чишћењу и уређењу оста
лих јавних површина, чиме
јенаправљензначајаниско
ракнапредуочувањуживот
не средине и побољшању
квалитета живота свих ста
новника општине Пећинци
– рекао је Милићевић, и
додаодајегеодетскимсни
мањемипарцелацијом,као
и редовним чишћењем и
уређењем месних гробаља
уведенредиуовукомунал
нуделатност, адаћеогра
ђивање свихмесних гроба
ља у надлежности ЈКП
„Сава“,којејеутоку,додат
но допринети инфраструк
турнојопремљеностигроба

ља.
Већницисудалипозитив

но мишљење на извештаје
о раду за2020. годину ЈКП
„Водовод и канализација“,
ЈКП „Путеви општине
Пећинци“, Центра за соци
јалнирад,Народнебиблио
теке Пећинци, Црвеног
крста Пећинци, Културног
центра Пећинци, Општин
скеуправеопштинеПећин
циисвих15саветамесних
заједница,иусвојилиИзве
штај о раду Општинског
правобраниоца за 2020.
годину.
Коначнуречоизвештаји

маорадућедонетиодбор
ници Скупштине општине
Пећинци на наредној сед
ници.

„Шима нов чан ке“ за Ускрс
обра до ва ле мали ша не
Чланице Удружења жена „Шимановчанке“

посетилесу5.маја,поводомускршњихпразни
ка, полазнике Предшколске установе „Влада
ОбрадовићКамени“Пећинци,подручноодеље
њеуШимановцимаитомприликомобрадовале
малишанеслаткишимаисоковима,којесуобез
бедиле,каконамјереклаДушицаМилошевић
председницаовогудружења,захваљујућиподр
шциОпштинеПећинци,МеснезаједницеШима
новцииприватнихдонатора.
„Шимановчанке“субилевреднеитокомускр

шњихпразника,кадасузанајмлађеШиманов
чанеприпремиле200шаренихјајазатрадици
онално такмичење у куцању ускршњим јајима,
слаткишеи сокове, каои поклоне запрва три
местаучетирикатегоријетакмичења.
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ЖЕЉ КО МИЛИ ЋЕ ВИ Ћ ДИРЕК ТО Р ЈКП „САВА“:

Циљ нам је да сва гро бља
буду огра ђе на и уре ђе на

ПећиначкоЈавнокомуналнопред
узеће „Сава“ је овог пролећа
наставило са радовима на уре

ђењу месних гробаља у насељима
општине Пећинци. Недавно је поста
вљенановаоградаокогробљауБре
стачу, а по речима директора ЈКП
„Сава“ЖељкаМилићевића,циљједа
гробљаусвих15насељабудуограђе
наиуређена.
– Откако су месна гробља ушла у

нашунадлежност,трудимоседасваке
годинеурадимопонешто,какобисмо
уредили сва гробља подједнако и
коначно увели ред у ову важну кому
налну област. Капела у Купинову је
реновирана, а закупљена је и једна
парцелазапроширењегробљакојаје

иограђена,гробљеуДоњемТоварни
кујетакођеограђено,уШимановцима
је у сарадњи са Месном заједницом
поредкапелеизграђенаисеницакоја
може зими да се затвори, а у Огару
смооградомобухватилииновипроши
рени део парцеле на којој се гробље
налази,просторјеочишћениизравнат
чимејеуовомнасељунадужипериод
решенпроблемгробљанскогпростора.
Сада остаје да се ограде гробља у
Сибачу, Карловчићу и Прхову, а ове
године планирамо да избетонирамо и
стазенагробљимауПрховуиДечу–
рекао јеМилићевићидодаодаод15
насеља једино гробље у Попинцима
нијеунадлежностиовогпредузећа,јер
језемљиштенакојемсеналазиувла

сништву Црквене општине Попинци
којаниједозволиладагробљепређеу
надлежностЈКП„Сава“.
– Што се тиче месног гробља у

Попинциматусунамрукевезане,али
трудимоседапомогнемоколикоможе
мо, па смо у вишенаврата, намолбу
Савета месне заједнице Попинци,
послали наше екипе да покосе траву
–изјавиојеМилићевић.
Како је истакао, само ограђивање

месних гробаља, поред естетског
изгледа, доприносии уредности, а од
свести грађана зависиће да ли ће
капијебитиуреднозатворенеидали
ће смеће бити одлагано искључиво у
контејнерекојисупостављенинасвим
меснимгробљима.

Жељко Милићевић

Иза бран 81 нови члан
саве та месних зајед ни ца
УопштиниПећинцису9.мајаодржани избори за чланове савета

месних заједница, а изабран је
укупно81новичлансаветау15месних
заједница на територији пећиначке
општине.
Општинскаизборнакомисијајесаоп

штиладасусвих15бирачкихместау
општиниПећинциотворениу7.00часо
ва, а затворени у 20.00 часова. Током
изборног дана нису забележени инци
денти,аОпштинскојизборнојкомисији
није достављена ниједна притужба на
регуларностизборногпроцеса.
Наредних дана Општинска изборна

комисијаће,кандидатимакојисуосво
јилиповерењеизашлихгласача,доста
витиуверењаоизборуусаветемесних
заједница.
Урокуоддесетданаодданаутврђи

вањаконачнихрезултатаизбора,ново

изабрани чланови су у обавези да
одрже конститутивне седнице нових
сазива савета месних заједница, на

којимаћеизредовачлановаизабрати
председника и заменика председника
савета.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“
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ИНЂИЈА

Посе та амба са до ра Тур ске
Хами Аској, амбаса

дор Турске у Срби
ји, посетио је крајем

априла општину Инђија где

га је угостио председник те
локалне самоуправе Вла
димир Гак. Тема разговора
у згради Општине Инђија

билесумогућностисарадње
унаредномпериоду.Како је
насастанкуистакнуто,пред
лог је да се изграде споме

ник и меморијални центар
погинулим војницима из
сукоба између Аустроугар
ске и Отоманске империје
којиседесиокрајем17.века
урејонуЧортановаца.
– У оквиру комплекса

изградилобисепреноћиште
са рестораном. Имајући у
видудакрозСрбијугодишње
прође преко милион и по
турских држављана, мемо
ријални комплекс би осим
културног имао и туристич
кизначајзаопштинуИнђија
– истакао је Владимир Гак,
председник Општине Инђи
ја,идодаодаћебитифор
мирана заједничка комисија
која ће радити на идејном
решењу целог комплекса и
реализацијипројекта. М. Ђ.

Амба са дор Тур ске током посе те Инђи ји

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР МИЛО РАД МИКА ПАВЛО ВИЋ“

Вак ци ни сао се пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак
ВладимирГак,председ

ник Општине Инђија,
вакцинисаосеучетвр

так,6.маја,упросторијама
Домаздравља„ДрМилорад
МикаПавловић“.Првичовек
инђијске општине одлу
чио се за цепиво кинеског
произвођача „Синофарм“.
После примљене вакцине
Гак је истакао да се осећа
добро и још једном позвао
суграђане да се вакцинишу
уштовећемброју.
–Једининачиндасевра

тимо нормалном животу
је да се сви вакцинишемо.
Тек тада можемо да оче
кујемо да ћемо се вратити
нормалном начину живота
какавсмоималипрепанде
мијековида19.Примиосам
кинескувакцинупопрепору
камаљуди из струке, мада
верујемда су вакцине свих
произвођача добре. Потпу
нојебезболанпроцесијош
једном позивам суграђане
дасевакцинишу–рекао је
Гак.
Гак је истакао да је епи

демиолошка ситуација у
општини Инђија стабилна,
те да се број оболелих у

последње дветри недеље
крећеоко230.
–Тајбројјемногомањиу

односу на период када смо
имали и преко 500 зараже
них. Велика је то још увек
бројка, али битно је да се
број заражених смањује –
кажеГак.
На територији општине

Инђија, према подацима

које је изнео први човек те
локалне самоуправе, вак
цинисано јескоро20хиља
даграђана,што је46одсто
пунолетних лица. Како је
рекао, табројка је на задо
вољавајућемнивоуиподсе
тиоједаћесеудванавра
та вршити вакцинација без
претходног заказивања.
Прва је одржана 8. маја, а

другајезаказаназа15.мај.
УобанавратаИнђинчанима
судоступнекинескаируска
вакцина.
–Најмањибројвакциниса

нихунашојопштинијемеђу
млађом генерацијом, али
мислимдаувекпостојираз
логзбогкогсетребавакци
нисати–рекаојепредседник
ОпштинеИнђија. М. Ђ.

Владимир Гак се вак ци ни сао

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“
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Пре ко апли ка ци је до инфор ма ци је
из ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“
Планирани радови,

искључења и све
остале важне инфор

мације из ЈКП „Водовод и
канализација“СтараПазова
однедавно су могуће преко
нове андроид апликације.
Ово је једна од новина у
овом комуналном предузе
ћу у циљу унапређења
комуникацијесакорисници
ма.
– То је апликација за

мобилне телефоне која се
врло лако и једноставно
скидауGooglePlayпродав
ници.Оногмоментакадами
објавимоновувестнасајту,
она стиже корисницима
наше апликације у виду
обавештења на мобилне
уређаје–кажеМараГвозде
нацизЈКП„Водоводикана
лизација“СтараПазова.
ЈКП„Водоводиканализа

ција“ је омогућило и нову
услугу бесплатне доставе

еРачунаудигиталномобли
купутемелектронскепоште.
Овај начин доставе рачуна
доступанјесвимкорисници
ма,новимипостојећим,без
обзиранатодали јеречо
физичким или правним
корисницима, јер електрон
ски вид плаћања постаје
свепопуларнији.
–Какобикорисницидоби

јали електронски рачун,
потребно је да попуне зах
тев и да пошаљу потребну
документацију,асвеинфор
мације се налазе на сајту
предузећа. Овим електрон
ским слањем, убрзава се
достава рачуна свим кори
сницима. За сада су најви
ше заинтересована правна
лица, али се јављају и

физичка лица, јер желе да
свој рачун добијају елек
тронски – истакла је Мара
Гвозденац из ЈКП „Водовод
иканализација“.
Захваљујући баркоду

којисеналазинарачунима,
а преко којег се очитавају
свиподаци,постојиимогућ
ност брзог плаћања путем
мобилних телефона. Из
овог предузећа обавешта
вајусвојекорисникедапри
сваком плаћању рачуна
обратепажњунаброј теку
ћеграчуна,збогтогаштосу
ОТПбанкаСрбијеа.д.Бео
градиВојвођанскабанкаа.
д. Нови Сад, чланице ОТП
групе,наставиледапослују
каоједнабанкаподименом
ОТП банка Србије. Нови
број рачуна је 325–
9500500156171–96, а ова
информацијастојиинасај
туЈКП„Водоводиканализа
ција“. З. К.

Вели ки одзив за вак ци ни са ње
у ста ро па зо вач кој општи ни
Сапрвимданимамаја,

у општини Стара
Пазова,датоје25.000

доза вакцина. Док једни на
првоместостављајубригуо
очувањуздравља,другикао
разлогзаимунизацијунаво
де жељу за путовањем.
Добардеостаријихсуграђа
на је вакцинисан и сада
млађи добијају позиве од
еУправе. На вакциналном
пункту – Пазовачки базени,
раде по две екипемедици
нара и наводе да су задо
вољниодзивомсуграђана.
– Људи се плаше боле

сти,амладенајчешћеинте
ресујесакојомвакциномће
моћинајбезбедниједапуту
ју,докјестаријиманајбитни
јекојајевакцинанајбезбед
нијаикојомсестиченајве
ћи имунитет – рекла је др
Анамарија Перван из Дома
здравља„ДрЈ.Ј.Змај“Ста
раПазова.
У Дому здравља апелују

да се сви који желе да се
вакцинишупретходноприја
вепутемеУправеисачекају
позив,јеримунизацијаљуди
којисенисупријавилиства

ранепотребнегужвеинер
возу.
– Људи највише долазе

на вакцинални пункт да се
информишу,амисмоизла
зили у сусрет непокретним
људима,мисмоихналицу
места пријављивали, мада
јесвакакобољедасачекају
позивидадођуу заказано
време, јерсеонданества

рајугужве–додаједрПер
ван.
У старопазовачкој општи

нисудосаданарасполага
њу биле вакцине „Сино
фарм“, „Спутњик В“, „Фај
зер“и„АстраЗанека“,апре
ма евиденцији Дома здра
вља,суграђанисусенајче
шћеодлучивали за кинеску
„Синофарм“ вакцину, на

другомместујеруска„Спут
њикВ“вакцина,доксемла
ђи пацијенти одлучују за
„Фајзер“.Почео је и процес
ревакцинације по месним
заједницама пацијената
којима је било тешко да
долазедобазенаикојисуу
својим местима вакциниса
нипретринедеље.

З. К.
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Закљу че не листе за избо ре за 
чла но ве саве та месних зајед ни ца 
Истекло је предвиђено време за

подношењелистазаизборчла
новасаветамеснихзаједницана

територијистаропазовачкеопштине.У
Старој Пазови  листу за кандидатуру
предала је грађанска листа „За
напредну Стару Пазову“, а пријавили
сусеисамосталникандидати.Само
сталникандидатисусепријавилииу
Војки,СтаримБановцима,Белегишуи
Голубинцима.
У Војки је предата грађанска листа

„За напредну Војку“, у Новој Пазови
грађанска листа кандидовала се под
називом„ЗанапреднуНовуПазову“,у
Крњешевцимајеподнетакандидатура
грађанске листе „За напредне Крње
шевце“, у Голубинцима грађанска
листа„ЗанапреднеГолубинце“.Поред
самосталног кандидата у Белегишу,
предата је и кандидатура грађанске
листе „ЗанапредниБелегиш“.УСур
дукулистузакандидатурупредала је
грађанскалиста„ЗанапредниСурдук“,
а у Старим Бановцима грађанска
листасекандидовалаподназивом„За
напредне Старе Бановце“. У Новим
Бановцималистузакандидатурупре
далајеграђанскалиста„Занапредне
НовеБановце“,докјеунасељуБанов
ци – Дунав грађанска листа поднела
кандидатуру „За напредне Бановце –
Дунав“.
У четвртак, 29. априла, стигла је и

информација изУставног суда који је
одбио, односно одбацио две жалбе
којесуподнетеодстранеопозиционе
коалицијекојучинестранка„Изборза

нашу Општину“, „Зелена странка“ и
Група грађана „Покрет Подунавље“.
Овеинформацијепотврдиојеипред
седникОпштинеСтараПазоваЂорђе
Радиновић.
–Уставнисудјеодбиожалбуопози

ције на одлуку о изборима за месне
заједницетакодасерадњезаизборе
замеснезаједниценастављају,ускла
дусадонесеномодлуком,којаједоне
тапредветринедељенаСкупштини
општинеСтараПазова.Мисмодоне
ли одлуку потпуно у складу са Уста
вом, Законом, са европским стандар
дима. Морам да кажем, јер јако је
важнодаобјаснимграђанима,дасада
наизборезамеснезаједниценемогу
даизлазеполитичкестранкеилидери

политичких странака. Значи, не могу
дабудууименуграђанакојисеканди
дујунаизборимазамеснезаједнице.
Пре свега, јер месна заједница више
није орган локалне самоуправе, већ
удружењеграђананатериторијинасе
љакојеморасвојстатутдаускладиса
Скупштиномопштине.Значи,наосно
вутога,мисмодонелиоваквуодлуку,
дасезаизбореумеснимзаједницама
кандидујуграђаниименомипрезиме
ном.Могудасеудржеуодређенегру
пе ако предложе трећину потребних
члановасавета,могудасаставелисту,
алинемогуданосеназивполитичке
странке,негомогуистодаостануиме
ном и презименом група грађана –
истакаојеРадиновић. Д. Г.

Рено ви ра ње ради о ни ца Тех нич ке шко ле
За потребе немачке компаније

„MTU“,једногоднајвећихлидера
авиоиндустрије у свету, у Тех

ничкој школи у Старој Пазови ће, од
следеће године, бити отворени нови
образовнипрофилиподуалноммоде
лу: браварзаваривач и оператер
машинскеобраде.Уциљудоприноса
локалној заједници у којој послује и
стварања адекватних кадрова, ова
компанија ће помоћи техничко опре
мањерадионицезанаставу.
ЈедандеорадионицаТехничкешко

ле,којесеналазеуУлициЗмајЈовиној
уСтаројПазовидобићеновиизгледи
савременуопремузахваљујућинемач
којкомпанији„MTU“којаускоропола
жекаментемељацнатериторијиста
ропазовачке општине. Нова фабрика
за производњу авиомотора има
потребеизастручнимкадром,такода
сеодследећешколскегодинеуписује

мешовитоодељењеподуалномсисте
муобразовања–браварзаваривачи
оператермашинскеобраде.
–Тоодељењеи ти образовни про

филиуводесезатоштопостојивели
ко интересовање привреде за овим
кадром. Мислим да су оба профила
врлотраженанатржиштурадаидасу
веомадоброплаћена–рекаојеСаша
Ђекић, директор Техничке школе у
СтаројПазови.
Новиобразовнипрофилићебитиод

значајаизадругекомпаније,а„MTU“
ће инвестирати милион и по евра у
Техничкушколу,узподршкуМинистар
ствапросветеиОпштинеСтараПазо
ва.
–Веоманамјебитнодазапослимо

људе са локала, како бисмо на тај
начин развијали нашу производњу у
Старој Пазови. Овде смо наишли на
велику подршку локалне самоуправе

припроналажењулокације,затимоко
техничких ствари. Велика подршка је
стиглаиизшкола,гдећесеобразова
тибудућикадрови–рекаојеприликом
посете Старој Пазови Рајнер Бекер,
директоркомпаније„MTUMaintenance
Srbija“.
Пројекат је значајан не само за

Пазову,већзацеорегион,апоправка
иопремањерадионицеТехничкешко
лејестеулагањеубудућност.
–Садсутомодернијазанимањаза

нашудецукојасешколујуикојаћесе
школовати. Први корак је опремање
тих кабинета – нагласио је Ђорђе
Радиновић,председникОпштинеСта
раПазова.
Идејнипројекатјевећпредстављен,

уфазијеразраде,акомплетнирадови
морају бити завршени до првог сеп
тембранареднешколскегодине.

З. К. 
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РАТ КА ДУЛИЋ, БЕО ЧИН СКА ГЛУ МИ ЦА

Сањам и живим
лико ве које тума чим

Одкада је света и века,
постоје позориште и
глума,којизаједнопре

испитују стварност и живот,
човека и његов унутрашњи
свет. Аматерско позориште
Културноуметничког друштва
„Стеван Петровић Бриле“ из
Беочинамоглобисерећисве
то ради већ више од четири
деценије. Још од самог осни
вања КУДа „Бриле“ 1944.
године, настала јерецитатор
скагрупа,којасекаснијераз
вила у надалеко познато и
вишеструконаграђиваноАма
терскопозориште.Аковаспут
нанесе у Беочин, сви ће вам
рећида јераддрамскогдела
КУДа „Бриле“ обележила
измеђуосталихбеочинскаглу
мицааматеркаРаткаДулић.
Потичеизпородицеукојојсе
неговала уметност. Мајка
КатицаиотацСтојанСтаниву
ков су се бавили глумом и
режијом,певалиухору,ибили
су једни од оснивача КУДа
„Бриле“. Како и сама Ратка
каже, временом се „увукла“ у

свет уметности и бескрајно
заволела позорницу и даске
које живот значе.Њен супруг
МихаљисинМихајлосутако
ђе у свету уметности. Супруг
јетехничарзатонисветло,а
синглумацитехничар.Добит
ница је многих признања,
међукојимајенајвећеопштин
ско признање „Октобарска
награда“, које је добила два
пута1985.и2004.године.
– Тата је писао и кратке

комаде,које јеирежирао.Од
најранијег детињства, време
сам проводила иза сцене на
пробама и представама. Сан
ми јебиодастанемнадаске
којеживот значе,да сањами
живим кроз ликове које тума
чим.Имогурећидасамуспе
ла. Волим све улоге у којима
самиграла.Биласамипарти
занка Брана Ковачевић без
једненоге,љубавница,мајка,
Циганка,мушкарац, краљица.
Свакиликсампроживелакао
свој,каженапочеткуразгово
раРатка.
Својупрвуулогу јеималау

„Аналфабети“ 1970. године, у
режији Николе Ћириловића
Ћире, дугогодишњег директо
ра Културног центра. Међу
тим, како каже, глумицаама
теркајепостала1973.године,
играјућиликДафнеупредста
ви „Љубави без...“ у режији
глумца Српског народног
позориштаВитомираЉубичи
ћа.

–Остварењесвогснадугу
јем Николи Ћириловићу.
Седамдесете године прошлог
века организовао је аудицију
заглумце,спремалисусеске
чеви и рецитали. Пријавила
сам се и Ћира је препознао
таленатумени.Бодриомејеи
подржавао кроз глуму и про
фесионални рад у Културном
центру све до краја његовог
живота. Кроз свој рад сам
сарађивала саПетромПеђом
Јовановићем, Миланом
Бошковим,БогољубомКрајно
вим, Драгољубом Мутићем,
Александром Баком, Ранком
Симићем, Слободаном Моја
ком,ЈулијаномУрсулескуоми
СекуломПетровићем.Досада
самостварилапреко40улога.
Своју љубав према глуми и
знањевећгодинамапреносим
на младе. Сваке године, од
1988, децембар је месец који
протиче у знаку припреме
„новогодишње бајке“. Пишем
текстове, режирам, играм.
Задуженасамзакостиме,сце
нографију, а играју одрасли
глумциидеца.Иманаспреко
30усвакојпредстави.Многи
матобудеипрвапредстава,а

Сан ми је био да ста нем на даске које 
живот зна че, да сањам и живим кроз 
лико ве које тума чим. И могу рећи да сам 
успе ла. Волим све уло ге у који ма сам 
игра ла. Била сам и пар ти зан ка Бра на 
Кова че вић без јед не ноге, љубав ни ца, 
мај ка, Циган ка, мушка рац, кра љи ца. Сва
ки лик сам про жи ве ла као свој, каже Рат ка

Рат ка Дулић

Са коле га ма у ново го ди шњој пред ста ви

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“
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многисукроздаљирадрасли
истасалиуглумцеизвођачког
ансамбла.Морамдакажемда
суминовогодишњепредставе
инајдраже, јерсадецомиза
децујеувекнајлепшерадити,
кажеРатка.
Тумачилајемногеулоге,од

којихсунајзначајнијевећспо
менутаДафне,Галинаупред
стави „Шарена лопта“, Ева у
„Цементашима“, Брана Кова
чевићу„Новоједоба“,Султа
на у „Злој жени“, госпођа
Зеленићка у „Родољупцима“,
Амандина у „Мачки у џаку“,
Ирина Николајевна Аркадина
у „Галебу“, Јелица у „Лажи у
паралажи“, госпођа Кил у
„Народном непријатељу“,
Филипо у „Конкурсу за клов
на“, Стојадинка у „Самоуби
ци“, Анђа у „Станици стакле
ног воза“, Савета у „Бурној
ноћи“, госпођа Барније у
„Оскару“,Милицау„Одумира
њу“, капетаница у „Атентату“,
Марија у “,Марија у „Љубав
ном писму“ и многе друге.
ЗаводзакултуруВојводинејој
је доделио 2009. године
Награду за животно дело
„Јован Ђорђевић“ и то за
вишегодишњи несебични
допринос развоју аматерског
позоришног стваралаштва у
Војводини.
– Од првог наступа па све

доданасимамтрему,анаро
чито пред премијеру. О томе
има разних анегдота. Тада
самопричам,нестајем,весе
ла сам, бучна, нигде ме не
држи место. Пред саму пре
мијеру бих се увек у неком
ћошкуосамила,јерсамважи
лазаособукоја „сејетрему“.
Али све нестаје када станем
насцену.Осталомијесећање
научешћеуЛозницисапред

ставом „Шарена лопта“ када
сам проглашена за глумицу
смотре. Већи део представе
самигралаукупаћемкостиму,
абиласамтрудна.Свесуми
представе драге, а посебно
бих издвојила „Шарену лоп
ту“, „Цементаше“, „Конкурсза
кловна“, „Одумирање“. Карло
ШеталоиРаткоСимићсумоји
најдражи позоришни партне
ри,истичеРатка.
Како каже, не воли поделу

нааматерскеипрофесионал
неглумце.
– Постоје добри и лоши

глумциипубликатоувекпре
позна. Нисам баш сигурна за
поделунааматерскеипрофе
сионалне глумце. Али, оно
што засигурно знам, то је да
се у аматеризму глуми из
чистељубави. Нема ту вели
ког новца, углавном се сами
сналазимо. Подршку имамо,
али је све слабија. Међутим,
то није изненађујуће када
видимонакојојмаргинијекул
тураданас.Крозглумусамсе
остварила, радим оно што
волим,атореткокојичовекза
себе данас може да каже.
Срем има веома квалитетне
глумачкедружине,кажеРатка.
Оназакрајдодаједасвииз

драмског дела КУДа једва
чекају да се врате на даске
које живот значе, јер се због
епидемијевећвишеодгодину
дананесастају.
– Мислим да и публика

једва чека да осети оно што
позориште даје, а то је непо
новљиваемоција,испуњењеи
задовољство. А ми глумци
сигурно једва чекамо и апла
уз, који на крају представе
јестекрунарада,кажеРатка.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

У јед ној од пред ста ва са коле гом Кар лом Шета лом

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Фести вал
пија ни зма
УГалерији „ЛазарВозаревић“ 7. маја,свеча

но је отворен пети по
реду Међународни фести
вал пијанизма „Сирмијум
МјузикФест“,којијеоргани
зовало Удружење „Градиус
ад Паранассум Сирмијум“
под покровитељством Гра
да Сремска Митровица и
уз подршку Покрајнског
Секретаријата за културу.
Свечаном отварању је при
суствовала градоначелница
Светлана Миловановић са
сарадницима.
Према речима директор

ке „Сирмијуммјузикфеста“
МаргаритеВујовић,пријави
ло се 400 такмичара из 17
земаља. Због епидемиоло
шке ситуације, такмичење
је по први пут спроведено
на комбинован начин, тако
штосеједандеотакмичара
представио уживо публици,

док су други тамичари сла
ли видеозаписе на мејл и
пријављивалисепутемсај
та фестивла.Такође, она је
додала да су се за такми
чење пријавили кандидати
из Азербејџана, Израела,
Јужне Кореје, Литваније,
Летоније, Бугарске и Пољ
ске, Арапских Емирата,
Хрватске,Словеније,Маке
доније,Румуније,иосталих
земаља. Пијанисти су има
липриликедасетакмичеу
четири дисциплине: клавир
соло,клавирскидуо,дувач
ки инструменти, и камерни
асамбли.

Градоначелница је том
приликом истакла значај
фестивала.
– Пети „Сирмиум Мјузик

Фест” у подржала је локал
насамоуправа,којасеувек
труди да стане уз овакве
фестивале, не само због
такмичарског карактера,
него и због тога што наша
ученици и основне, и сред
ње школе, као и студенти
могудаучествујунатакми
чењу.Садругестране,има
ју прилику и да се друже,
склапајупознанстваиприја
тељства која ће им касније
пунозначити.Мениједраго
штоипоредовихоколности
у којима се налазимо, има
могостеизиностранства,а
истовремено,фестивалније
прекинуо свој континуитет.
Надам се да ћемо и даље
наставити да сарађујемо
са удружењем.Ове године,

један део се такмичења је
одржануживо.Имамоукуп
но 400 такмичара, из годи
не у годину ово такмичење
расте, развија се, шири се
насрећусвихнас,изјавила
јеСветланаМиловановић.
Овогодишњи„Сирмиум

Мјузик Фест” одржан је у
складу са епидемилошком
ситуацијом, а организато
ри кажу да су задовољни,
његовом реализацијом као
и бројем пријављених так
мичаракојисунаовајначин
показали свој таленат и
умеће.

К. Вереш
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Супер Чеда“ и дру ги
успе си волон те ра
Како би у сваком тренутку имали

тачан преглед вакцинисаних у
СремскојМитровицииприпадају

ћим селима, један од волонтераКан
целарије замладе у том градуЧедо
мир Недељковић, осмислио је про
грам, доступан свим грађанима које
занима статистика процеса вакцини
сања на тој територији. Овај једин
ственисистемјемногоолакшаопосао
здравственим радницима, волонтери
маинадлежнима.
Речјеоекранусапрецизнимпода

цима, који се ажурирају из минута у
минут, а налази се и у Пословно
спортском центру „Пинки“ на вакци
налном пункту, као и на Тргу Ћире
Милекића. Ту семогу видети подаци
каошто су број вакцинисаних до тог
момента уМитровици и селима, која
јестароснадобупитању,која јевак
цина доступна тог дана и постотак
имунизованих од коронавируса. Тај
систем осмислио је волонтер који је
већ четири године члан Канцеларије
за младе, па је по њему и назван –
„СуперЧеда“.
–Идејајенаишласасвимспонтано.

Напростомијепалонапаметизапи
таосамсе,заштотонебисмоимали,
а често су нам тражили пресеке, па
сам предложио руководиоцу система
имунизацијеМирославу Јокићуда то
систематизујемо.Он је идеју прихва
тио. Урадио сам то на једноставан
начин,радисео„екселтабели“.Иско
ристили смо већ постојеће ресурсе,
дакле,ништановонијекупованоили
додавано, већ смо, народски речено
„скрпили“, али на прави начин и то
одлично функционише, испричао је

овај иновативни волонтер Чедомир
Недељковић.
КоординаторкаКанцеларијезамла

деБиљанаМатићимасаморечихва
леза„суперЧеду“.
–НашЧедаувекиманеказанимљи

варешењаиидеје.Многонамзначи,
јер се он увек труди да нам олакша
радиангажовање,несамоовде,већ
свуда где смоактивни.Брз је, снала
жљив, има реално оствариве идеје,
каоиовогпута.Оваствар јекорисна
јер сабира податке, не само овде на
главномпункту,негоистањесамобил
них пунктова, објашњава координа
торкаКанцеларије замладе,Биљана
Матић.
Навршило се стотинуданаод када

су волонтери у систему имунизације.
Велике заслугеупружањупомоћина

пункту, како грађанима, такои здрав
ственимрадницима,идууправоњима.
–Мисмоодпрошлегодинеукључе

ни у помоћ старијима, затим и кроз
колцентар. Много активности је иза
нас, а волонтери су се показали изу
зетно предано, као што смо до сада
вишепутаистицали.Драгоми језбог
тога, тосумладиљуди,вољнидасе
нађу својим суграђанима у оваквим
ситуацијама.Кадасеговориотихсто
тину дана рада, то се односи на сам
пункт где се спроводи вакцинација.
Управо ту наши волонтери дочекују,
евидентирајуиспроводеграђанекроз
процес имунизације. Од велике су
помоћи свима овде, похвалила је
волонтерејошједномБиљанаМатић.
Да би био волонтер, није потребно

много,самодобравоља. А. П.

Чедо мир Недељ ко вић Биља на Матић

Пазо вач ке бале ри не нижу успе хе
НадржавномтакмичењууПанче

ву, одржаномполовиномаприла
ове године, међу 900 учесника,

три групеСпортскоплесног удружења
„Пируета“изСтареПазовеосвојилесу
трипрваместа.
ЈанаБожић иМиа Јеремић баве се

већдужинизгодинабалетомиутоме
башуживају,анапорнитренинзидове
ли су до резултата да баш „Пируете“
освоје три прва места на такмичењу.
Обучене у сребрноцрне костиме, са
посебним фризурама и шминкама
заблисталесунасцени.
Таленат без вежбе не значи ништа,

кажу старије девојчице са вишегоди
шњим искуством, из групе јуниора, а
поредњих,натакмичењусуучествова
леикидсиминигрупаукојојсудеца
узрастапетишестгодина.

Узбудљиве вежбе, кореографије,
сталнопутовање,узбудљивасудеша
вањасакојимасесвакодневносусрећу
Дуња Атанацковић, Маша Клипа и
ДуњаШтрбац.Оненатренинзимаувек
уче нешто ново, а напоран тренинг
увекпочињеизавршавасезабавом.
Плесачисеоцењујуунеколикокате

горија–наосновуузрастаидисципли
на, које могу да подразумевају класи
чан,модераниџезбалет,ауправоова
двасеиграјуупазовачкој„Пируети“.
–Једанидругибалетимајузабазу

класичанбалет,алимисадецомради
монекуврстумодерногбалетасадру
гачијоммузиком,аусамтренингукљу
чено је и доста гимнастике. Врло сам
поноснанадецујерсуистрајнеидола
зенатренинге,аљубавпремабалету
је најбитнија – каже Нина Станичић,

директор и кореограф Спортскопле
сногудружења„Пируета“.
УдружењерадиуСтаројПазовивећ

десетгодина.Прошлегодинесуимали
онлајнтренинге,какобидецаосталау
психофизичкој форми, а од новембра
су се вратили у салу. У претходном
периодубележемногонаступа,такми
чења и гостовања, запажених успеха,
несамоуземљи,већипоЕвропи,пре
свега у Италији, Аустрији и Чешкој,
којима се ускоро поново надају, а до
тада, вредно вежбају. Тренутно имају
осам група девојчица, које долазе из
СтареПазовеиИнђије.Тренинзи,који
поредмодерногиџезбалета,подразу
мевајуикорективневежбетела,веома
важне за децу, одржавају се два пута
недељно.

Д. Г.
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ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Свет ски дан хиги је не руку
у здрав стве ним уста но ва ма
Светски дан хигијене руку у

здравственим установама – 5.
мајобележенјеовегодинепод

слоганом „Секунде спасавајуживоте,
оперитесвојеруке”.Будућидасеовај
данобележаваподпосебнимоколно
стимаборбесаепидемијомковид19,
посебна пажња усмерена je на цен
тралну улогу коју имају здравствени
радници у обезбеђивању квалитетне
здравствене заштите, чисте неге и
хигијенерукууздравственимустано
вама.
МинистарствоздрављаСветскидан

хигијене руку у здравственим устано
вамаобележаваактивностимакојесе
уоквируKампањезахигијенурукукон
тинуираноспроводетокомцеле годи
не.Упериодуод5.маја2020.године
до данас едуковано је више од 1500
здравствених радника кроз акредито
ване онлајн курсеве посвећене хиги
јени руку. Министарство здравља је,
у јеку пандемије, обезбедило довољ
не количине квалитетних универзал
них дозатора за средства за хигијену
рукунабазиалкохолауукупнојколи
чини 2817 комада, за све болнице у
Републици Србији, чиме је постигнут
стандард високоразвијених земаља
да поред сваког кревета у јединици
интензивненегебудепостављендоза
тор. Додатно је обезбеђено и преко

14 тона дезинфекционог средства за
хигијену руку на бази алкохола, који
јеефикасанипротивкоронавируса,а
намењен професионалној употреби у
здравственимустановама.
Поводом5.маја2021.годинездрав

ственимустановамасудистрибуирани
едукативнипостерикојисунамењени
издравственимрадницимаипацијен
тима.

Светски дан хигијене руку у здрав
ственим установама део је Глобалне
кампање хигијене рукуСЗО „Сачувај
те животе – оперите своје руке” који
се обележава на иницијативу Алијан
се за безбедност пацијената Светске
здравственеорганизације(СЗО),у182
земљесветаиуоко22.000здравстве
них установа. Превенција и контрола
инфекција, укључујући хигијену руку,
једанјеоднајважнијихелеменатаини
цијативеСЗО„Здрављезасве”,јерје
топрактичанинадоказимазаснован
приступ са позитивним утицајем на
квалитетнегеибезбедностпацијената
насвимнивоимаздравственог систе
ма.
Kампању за хигијену руку спрово

диМинистарство здрављаРепублике
Србије у оквиру „Другог пројекта раз
воја здравства Србије” у сарадњи са
Институтом за јавно здравље Србије
„ДрМиланЈовановићБатут”,мрежом
института и завода за јавно здравље
иРепубличкомстручномкомисијомза
надзор над болничким инфекцијама,
Удружењеммедицинскихсестара/тех
ничара и бабица Србије, Удружењем
медицинских сестаратехничара Уни
верзитетског клиничког центра Срби
је „Сестринство”, Савезом удружења
медицинских сестара предшколских
установаСрбије.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Све више вак ци ни са них
– све мање обо ле лих
Епидемиолошкаситуација

уопштиниПећинципоказује
знакестабилизације,апара
лелно са повећањем броја
вакцинисаних грађана опа
дабројоболелиходкорона
вируса, показују подаци
Штабазаванреднеситуаци
јеопштинеПећинци.
–Од9.априладо9.маја

првудозувакцинепримило
је око 1.000 грађана наше
општинеиистотоликоихје
ревакцинисано. Од тога је
неколико стотина грађана
искористило прилику да се
вакцинише у оквиру акције
имунизације становништва
по насељима без претход
ногпријављивања.Уистом
периоду је укупан број
активних случајева инфек
цијекоронавирусомопаоса

213на84.Видљивоједаса
порастом броја вакциниса
них опада број оболелих
грађана.Одпочеткаимуни
зације прву дозу вакцине
примилоје4.378,докјеобе

дозевакцинепримило3.148
наших грађана – изјавио је
председник Општине
Пећинциикомандантпећи
начког Штаба за ванредне
ситуације Синиша Ђокић и

најавио да се вакцинација
становништвапонасељима
пећиначке општине без
претходног пријављивања
настављаитокомовенеде
ље.
Он је још једном упутио

апел грађанима пећиначке
општине којисенисуприја
вили преко портала еУпра
ва,даискористеприликуда
себезпретходногпријављи
вања вакцинишу у својим
насељимаиданатајначин
одболестизаштитеисебеи
својенајближе.
У претходној недељи на

територији општине Пећин
ципотврђеноје22новаслу
чаја инфекције вирусом
ковид19, док је само неде
људанаранијепотврђен41
случајзаразе.

ИРИГ
Ревак ци ни са но
пре ко 2.900 Ири жа на
У иришкој општини,

закључноса7.мајем,дато
је укупно 5.500 вакцина,
док је ревакцинисано пре
ко2.900Ирижана.
Какосазнајемооддирек

тора Дома здравља др
НебојшеАцина,опадаброј
пацијената који долазе на

прве прегледе, тако да су
сеупросекупрегледајупо
триновапацијентадневно.
Истовремено, у овом

периоду у иришкој општи
ни се бележи 58 активних
случајева, односно лица
којасуоболелаодкорона
вируса. С. Џ.
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ДОБИ ЛИ СИНА:ЈованиЈеленаПрерадовић–
Буђановци, Милош и Радмила Миловановић –
Попинци, Бојан и Кристина Симановић – Шид,
ГораниДалиборкаВицковић–СремскаМитрови
ца, Александар иМаринаМилосављевић – Нови
Сад,ДаркоиНиколинаКомадина–НоваПазова,
ДраганиЈеленаРистановић–Шашинци,Вукашин
иЉубицаСавић–Адашевци,ИлијаиДијанаВој
водић – Нови Сланкамен, Лазар и Сара Декић –
Лаћарак.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ:ГораниИванаЈаковљевић–
СремскаМитровица,МиладиниАндрејаДуждевић
–Манђелос,НебојшаиБиљанаЛацковић–Ваши
ца, Бојан и Сања Дејановић – Инђија, Немања и
МилицаГрозданићВашица, ПредрагиСветлана
Станић–Адашевци,ДубравкоРогићиПелкаМак
симовоћРогићБуђановци,ИлијаиНевенаДрпа
Суботиште, Никола и Наташа Лукић – Манђелос,
НиколаиЈованаНоваковић–СремскаМитровица.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Горан и Ивана Грујић 
Сибач

УМР ЛИ: НемањаГранатировићрођ.1974,Миро
слав Францешко рођ. 1943, Влатко Марић рођ.
1949,АнаШивољскирођ.1938,ЈеленаКозићрођ.
1946,ЉепосаваКалајџићрођ.1946,НиколаКедић
рођ.1943,ЉубицаМркеларођ.1931,ЛазаМарко
вић рођ. 1952, Станко Станковић рођ. 1944,Зуза
Цесникрођ.1942,СнежанаБеловуковићрођ.1950,
Живка Бараћ рођ. 1946,Ранко Милијашевић рођ.
1951,ЗлатаВрандечићрођ.1960,ДушанПавловић
рођ. 1949, Жика Михајловић рођ. 1951,Лалић –
Миглиарди Иванка рођ. 1929, Јелена Ђурђевић
рођ.1933,ДараШпановићрођ.1949,ЖељкоЈови
чићрођ.1963,ЈошкаГрафрођ.1954,МаријаОбра
довићрођ.1958,НиколаДрагашрођ.1960,Новак
Зарић рођ. 1939, Лазар Летић рођ. 1950, Ненад
Луковић рођ. 1969, Јелена Војновић рођ. 1964,
Татомир Требовац рођ. 1962, Благоје Цветковић
рођ.1928,ЈелицаЈовановићрођ.1950,Мирослава
Калчешин рођ. 1943, Драгиња Рајилић рођ 1938,
ПаљоМајорскирођ.1949,СнежанаРадовановић
Николићрођ.1972,Јањафарагарођ.1938,Слави
цаКулачанинрођ.1928,ВерункаЂундарођ.1941,
Нада Бојанић рођ. 1953, Илинка Станковић рођ.
1959,ЂурађЈелачарођ.1947,БезбрадицаМилица
рођ.1938,БосаЛалићрођ.1932,ЈеленаБогдано
вић рођ. 1939, Зорица Крстић рођ. 1951, Емилија
Фечко.рођ.1931,ЖивојинЈанковићрођ.1949,Жар
коПоповићрођ.1931ПероНовакрођ.1929,Вукоса
ва Вуковић рођ. 1934, Бора Радаковић рођ.1969,
НедељкоПетровићрођ.1938,СаваФилиповићрођ.
1949, Јовица Јовановић рођ.1949, Тривун Росић
рођ.1941,МилованМарковићрођ.1936,ВинкаМак
симовићрођ.1947,СтјепанијаАрсеновићрођ.1954,
Мирко Вујнић рођ.1941, Ненад Равњак
рођ.1943,Јованка Ђурђевић рођ.1932, Михајло
Бакај рођ.1940, Бранислав радосављевић
рођ.1950,РозалијаСаборођ.1949,КатаринаРако
ницарођ.1953,ЈаворкаСтојановићрођ.1941,Рат
ко Буцић рођ.1964, Небојша Мишчевић рођ.1938,
Ђуро Катић рођ.1937, Јагица Делић рођ.1953,
Невреса Стргар рођ.1945, Мирослав Ристић
рођ.1962, ЈованМунић рођ.1946, Станимир Топа
ловић рођ.1940, Александра Стокић рођ.1941,
МилеваТрудићрођ.1948,ДрагињаВкмиррођ.1928,
Смиља Вајагић рођ.1938,Верица Вурдеља
рођ.1969, Даница Јовановић рођ.1962, Драгољуб
Милутиновићрођ.1949.

УМРЛИ: МиланБуњацрођ.1954,МирјанаСтојко
вић рођ. 1953, Душан Мицић рођ. 1930, Божица
Јовичић рођ. 1937, Мирослава Мартиновић рођ.
1930, АнђаМихајловић,рођ.1941,РужицаГмизић,
рођ.1940,СлободанкаГрујић,рођ.1944,ПераВуч
ковић,рођ.1946,РадојкаЛазић,рођ.1959,Милка
Ралић,рођ.1930.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВА Т ПРИ РО ДЕ „ЗАСА ВИ ЦА“

Први „глам пинг“
у Срби ји
Уколикојошувекнистечули

за„глампинг“,овојеприли
ка.Наиме,речјеогламуро

зном камповању, које јенастало
одречи „гламур“ и „камповање“.
Први „глампинг“ је имплемен
тиран у Специјалном резервату
природе „Засавица“ и као такав
почеојезваничносафункциони
сањем протеклог викенда. Идеј
ни творац пројекта је Катарина
Шкрбић, архитекта из Сремске
Митровице.

–Имамчастдавампредставим
„глампинг“ кућицу „Мирку“, прву
прототип кућицу нашег пројекта
„Базовски“, где можете кампова
ти, на гламурознији начин, него
штостенатонавикли.Резерват
намјепружиошансудапредста
вимо једљан потпуно другачији
доживљајприродеикамповања,
објасниланамјеКатарина.
Ова кућица смештена уз бару

Засавицу, има директан поглед
нању,аунутрасеналазисвешто
вамјепотребнозапријатанбора

вакуприроди,уколикостенави
клидавамнезафалибашништа.
Унутрапостојикревет,опремље
накухиња,тоалетиструја.Пита
лисмоштазначи„Базовски“.
– То је изведен термин из

енглеског језика,штозначиодју
ритиуприроду,побећиумир.На
овајначинимамоидејудаљуде
приволимо да постану господин
или госпођа Базовски, тако им
ми дајемо титулу, ако довољан
број пута дођу, односно побегну

на„глампинг“,упознајенасдаље
нашасаговорница.
Кададођетеуовајкамп,посто

јикутијаукојусеодлажумобил
ни телефони и на тај начин се
остварује боља повезаност са
природом коју нуди резерват.
Лежај је позициониран тако да
посетиоца,ујутру,директнобуди
сунцеипогледнабару.Ипак,на
свакој страни кућице поглед је
другачији, на животиње, ливаду,
воду...

А. Плав шић

Ката ри на Шкр бић
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БИО СКОП КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА РУМА

Инста ли ран нај са вре ме ни ји 
ласер ски про јек тор
Румски Културни центар

„БранаЦрнчевић“јеуоквиру
пројектадигитализацијебио
скопа добио од Филмског
центра Србије средства у
висини од шест милиона
динара за набавку пројекто
ра,очемусунашеновинеи
писале, приликом потписи
вањауговораосредствима.
Укупна вредност новог

ласерскогпројектора,којије
тренутноапсолутнитехноло
шки стандард за опремање
биоскопа у свету, износи
8.307.000динара,такода је
преостала средства обезбе
диларумскаОпштина.
Овај пројектор са свом

потребном опремом је при
стигаоивећјеинсталирану
Културном центру, тако да
љубитељи седме уметности
од6.мајамогудауживајуу
квалитетнимфилмскимпро
јекцијама, наравно, уз
поштовање свих епидемио
лошкихмера.
УбиоскопуКултурногцен

тра могу се пројектовати и
најсавременији наслови,
који раније, због застареле
опреме, нису могли да се
приказују. Треба истаћи да,
поред румског биоскопа,
овакву опрему имају још
самотрибиоскопауСрбији.

С. Џаку ла
Нови ласер ски про јек тор

Сва ка три месе ца потреб но
1.000 евра за лече ње
Луна је дете са церебралном

парализом.ЖивиуШашинцима.
Неможесамадахода,даупра

вља рукама и ногама, нити да пузи.
Имачетиригодине,акаопревремено
рођенабебајетежиласамо1,4кило
грама. Њени проблеми трају од тре
нуткакадаједошланасвет,сациста
манамозгуикрварењемдругогстепе
на.Наглипадлеукоцитаирасттром
боцита је преживела, али су остале
последицедоданас.
– Она сада отежано говори, а не

можесаманидаседи.Користипрете
жно леву руку, иако се трудимо да
вежбамосадаидесну.Међутим,борац
је и упорна је, као и ми. Стално јој
говоримодаморадавежба,даиздр
жи,иакопонекадтозањуможебити
веомаболно,панегодује,аондајеми
бодримо.Нијелако,причаЛунинамај
каДанкаПилиповић.
У децембру прошле годинеЛуна је

подвргнута захтевној операцији, која
јојјеомогућилабољитак,алитусене
завршава борба, с обзиром на то да
мора да одлази на свака тримесеца
навежбекојетрајупотриседмице.То
значидапородицазатакаввидреха
билитације мора да издвоји више од
стотинухиљададинара,свакипут.
– Ми смо до сада сами успевали,

некако,даскупимотајновац,затера
пије, али једноставно, исцрпили смо
свезалихе.Неможемосами,такода
смоприступилихуманитарнојфонда
цији, па путем слања СМС порука
покушавамо да дођемо до нових
средставададетепонововодимона

лечење.Тојеједанконтинуитет,ане
желимо да запоставимо Луну, јер се
напредаквидипослеоперације,наро
читосадакадајевећишланавежбе.
То се може видети. До сада није
могладаседидугосама, садаможе
даседнеиу„турскисед“очемусмо
моглисамодаразмишљамо.Попрви
путјекадалежисамарашириланоге,
а пре их је држала искључиво ску
пљене.Једноставно,детенијемогло
да их помера, односно да управља

њима.Помало је почела да се сама
окреће,аококојејојједосада„шета
ло“,садасеисправило,радоснокаже
мајкаДанка.
Лунијепотребнапомоћ,алиивели

китруд,којисе,насвусрећу,засада
показаокаооправдан.Свиљудикоји
желедасепридружеборбизаЛунин
квалитетнији и самосталнији живот
могу то учинити слањемСМСпоруке
садржаја885набројтелефона3030.

А. Плав шић

Дан ка и Луна Пили по вић
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ВОГАЊ

Све спремно за бербу јагода
Ових дана стижу прве

јагодеизпластеничке
производње. Све је

спремно за бербу јагода у
газдинству Бранислава
Кузмановића у Вогњу. Ове
године,иако јесапроизвод
њомкренуораније,јагодаће
стићи нешто касније и то
због временских услова. Да
јебилосунцавећбибилана
тржишту.
– Ове године сам почео

послове раније надајући се
да ће јагода стићи пре него
протеклих година. Међутим
време није било баш најбо
ље,недостајалојесунца,па
евотексесадаспремамоза
бербу.Ипакнајважније једа
је јагода квалитетна и здра
ва.Имасластииовихдана
почињемосаправомбербом
– каже Бранислав Кузмано
вићизВогња.
Дугогодишње искуство

донело је Кузмановићима
доста знања у производњи
јагода.Тачнознајукадашта
треба да ураде како би на
тржиштеизнелиздравиква
литетан производ. Њихова
јагода се може сматрати
органском, јер су сви кори

шћени препарати на бази
органскихсупстанци.Управо
због тога Кузмановићи не
страхују за тржиште.Према
њиховим речима, прошле
годинесетражиоикилограм
више, па очекују да ће тако
битииовегодине.
–Штосетржиштатиче,не

бринемо. Део продајемо у
Београду и Новом Саду,
нештомалоуРуми,атујеи
Кванташка пијаца, као и
пиљарнице у Сремској

Митровици. Долазе нам и
људинакућнуадресу–каже
Кузмановић.
Свака година донесе и

неког новог купца, па је за
очекиватидатакобудеиове
године.Почетнацена јагода
биће400динара,штојекажу
Кузмановићи прихватљива
цена.Наравнодаћеицена
пасти када домаће јагоде
будевишенатржишту.Сада
је само важно обрати први
квалитетанродипласирати

ганатржиште.Бербајевео
маважанпосао,паКузмано
вићиангажујуидодатнурад
ну снагу јер се јагода мора
брати на време. А да би
продужили сезону, Кузмано
вићиимају јагодеинаотво
реномпростору,пакадпро
ђесезонапластеничких,сти
жу и оне са њиве. Имаће
нешто нижу цену јер ће је
тадабитивишенатржишту,
али ће и она обезбедити
одређенузараду. З. М.

ПОЉО ПРИ ВРЕД НО ГАЗДИН СТВО „ЖИЛИЋ“ ИЗ МАР ТИ НА ЦА

Пре ра да мле ка уно сни ја
од директ не про да је
Пољопривредно газди

нство „Жилић“ из
Мартинаца тренутно

имадванаестмузнихкрава.
Почелисудасебавемужом
2016.године.Погрлу,кажу,
крава даје 2425 литара
млека.
– Теле од три месеца се

одваја од мајке и иде у
даљи тов. Једноставно се
моравидетиинекарачуни
ца за сељака који од тога
живи. То теле се ухрани у
бика,биксепродакланици
итојезачараникруг.Клани
цагапрерађујеидолазидо
маркета. Крава је ту за
мужу, алимине продајемо
млеко,већгапрерађујемоу
сир, каже домаћин Саша
Жилић.
Сировина није исплатива

када се продаје. Док је са

прерађевином већ друга
ствар.
– За сада имамо већ

неких седамосам врста

сиревакојеправимоовдеу
домаћинству. Њих дистри
буирамо даље, продајемо
нашим купцима, а увек

долазеинови.Виделисмо
бољу рачуницу у томе.
Посао је велики, али смо
задовољни,додајеЖилић.
Питали смо колико би

новца требало да издвоје
будући заинтересовани
произвођачи, уколико би
хтелидакупекраву.Сазна
лисмодајетоценаодоко
1.200 или 1.300 евра, када
се ради о сремском тржи
шту.
–Морајусезатимобезбе

дити и добри услови за
животињу.Шталамораима
ти довољно светлости.
Говеда не воле влагу и
затворен простор. Хигијена
мора бити на високом
нивоу. Такође, храна мора
бити висококвалитетна,
саветјенашегсаговорника.

А. П.

Саша Жилић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Скок цена на пијацама
Хладно време је утицало на

поврће у баштама, па многи
производи већ касне на тезге.

Продавцикажуда јеродамањенего
иначе, а за оно што је остало, а да
није промрзло, цене ће скочити. Већ
сеосетиразликаиудоступнојколичи
ни производа на митровачкој пијаци,
алииуџеповима.
– Утицало је много ово необично

хладно време за тај период године.
Све касни од поврћа. Много робе је
промрзло.Кадајеречоовомештоје
остало, не можемо рећи да ће бити
великаразлика,алибићеосетна.Кра
ставац и парадајз ће да касне, то је
садајасновећ,аимамозеленесала
те, па и ротквица и нешто младог
лука.Купцитражевише,анема,каже
ВераВујић,продавацнапијаци.
Купцисепомалоибунејерсусамо

прошле недеље плаћали по једној
цени,асадавећпомаловишој.
– Како да не, али то је нормално.

Коментаришемобашовде сви, да то
малоублажимо,дабудедоброинама
и њима. Делимо сви муке, па се на
крају и нашалимо са ситуацијом.
Међутим,неочекујесемноговеликих
проблема. Јединошто касни поврће,
али ће да стигне. То не значи да га

неће уопште бити. Истина је да ће
достаробе јошпропасти,алиизвући
ћемосенекако,додајеВера.
Корекцијом, односно повећањем

цене, трговци очекују да ће надокна
дитиизгубљено.Међутим,комотикуу
своје руке није узео, кажу паори, не
знаколикојетајпосаотежакивредан
поштовања. Стога очекивано поску
пљењенебисмелокупцедараздра
же.

Примераради,напијацамагодина
ма уназад зелена салата коштала је
од20до30динара,асадаидеипре
ко 50. Везице першуна или целера
коштајуипо50динара,ротквицеи40.
Воћејепоскупелотакође,алиочекује
седаћеценепадатикадабудевећа
понуданатезгама.Мразјеутицаона
квалитетсвихбиљака,тејемогућеда
ћекашњењебитиидотринедеље.

А. Плав шић

Вера Вујић

ВратилесеродеуЗаса
вицу. Иако су мало
касниле, поново су

у свом гнезду, које је пар
одмах почео да опрема.
Тај парроданаистоместо
враћа се једанаесту годину
заредом.
– Кад се врате направе

најпре, такозвано велико
спремање, односно изврше

неке оправке гнезда, које
настану док нису биле ту,
а онда почиње удварање и
парење.Досадајевећжен
каположилајајаисадалежи
нањима.Углавномјеженка
најајима,докмужјакдоноси
храну.Понекадседогодида
семењају,алинијеправило.
Стиглесунакулуурезерва
ту,на једнуфарму,ау гне

здокоје јепразнобилодве
године,слетелесутрироде.
Надамоседаћегазаузети
у догледном периоду, каже
МихајлоСтанковић,биолог.
Пар који је ту дуже од

деценије, парењем сва
ке године изнедри два до
три младунца. Сваки пут

ихврлоуспешноотхране,с
обзиромнатода јетопод
ручје које је богато потреб
ном храном. Да ли ће ова
лепа вест, односно роде,
донети принову још неком,
остаједавидимоупороди
лиштуунаредномпериоду.

А. П.

ЗАСАВИЦА

Роде се вратиле,
а са њима и принове

Михај ло Стан ко вић
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ПОВО ДОМ МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА МЕДИ ЦИН СКИХ СЕСТА РА

Фло ренс Нај тин гејл,
анђео мило ср ђа
Међународни дан

медицинскихсестара
обележава се у

целом свету, сваке године,
12.маја, у спомен на рође
њеФлоренсНајтингејл,бри
танске медицинске сестре,
истраживачице, реформа
торке,списатељицеиучите
љице. Флоренс је рођена у
аристократској породици,
дакле, на данашњи дан,
1820. године уФиренци, по
којојједобилаиме.Jошкао
дете показивала je интере
совање за сестринство,
неговала јерођаке,послугу,
комшије и заједно с мајком
обилазила је сиромашне.
Говорила је седам језика, а
поседовала је многа знања
изстатистикеиматематике.
Њенообразовањесуу зна
чајнојмерипроширилапуто
вања. Након повратка из
Египта1850. године, прове
лаједвенедељеуУстанови
за ђаконесе у Кајзерсверту,
уНемачкој,гдејесестринску
професијуинеговањедожи
велакао„позивубожјуслу
жбу“.Стеченознањепочела
је да примењује на свом
првомрадномместууУста
новизаболеснегоспође,где
је радила као управница
(Стевановић).
Флоренсјезбогунапређе

ња британске медицинске
неге постала национална
хероина. Наиме, она је за
време Кримског рата са 38
медицинских сестара оти
шлауСкадар,гдејеоргани
зовалаболницеиувелазна
чајнереформеусанитетску
службу и негу рањеника и
болесника. Хигијенским
мерамауспела једасмањи
непотребнаумирањаубол
ницамаизахваљујућитоме,
смртност у болницама је
смањена са четрдесет на
два одсто. Захваљујући
Флоренс, долази и до про
фесионалног образовања
медицинских сестара. Годи
не 1860. легендарна Енгле
скиња отвара школу за
медицинскесестреуЛондо
ну. Школовањем првих
сестара у њеној школи
дошлоједопојавепрофеси
онализације медицинских

сестара и створена је зва
ничноновапрофесија,ново
занимање – медицинска
сестра. Флоренс Најтингејл
јебилаиврсанстатистичар.
Посебнојебилаиновативна
у визуелном представљању
податакаинаправилајегра
фикон који се сада зове
„Најтингејлинаружа“ипоти
че из њене монографије
„Белешке о стварима које
утичу на здравље, ефика
сност и болничку админи
страцију британске армије“,
објављене 1858. године.
Истегодине,она јепостала
прва жена члан Статистич
ког друштва у Лондону –
данашње Краљевско стати
стичко друштво. Дијаграм
приказује узроке смрти вој
ника за време Кримског
рата, подељене у три кате
горије: „Болестикојеподле
жупревентиви“(инфективне

болестикаоштосуколераи
дизентерија, обојено у пла
во), „Ране“ (обојено у црве
но) и „Сви други узроци“
(обојено у црно). Њена
основнапорукаједајечаки
упериодутешкихборби,као
што је било у новембру
1854. године, далеко више
војникаумрлоодинфекције,
него од последица рањава
ња. Она је послала мапу у
Ратну канцеларију, што је
свакако допринело побољ
шању услова у војним бол
ницама (Кулић). Влада
Енглеске,захваљујућињоји
њеном изузетном познава
њуматематикеистатистике,
постала је уверена да се
смртнислучајевимогуспре
чити одговарајућим превен
тивним мерама. Флоренс
Најтингејл јепрваженакоја
је добила Орден врлине
(Пеличић).

Од повратка из Кримског
рата, па до краја живота,
Флоренс је неуморно ради
ла на реформама сестрин
ства и јавног здравља.Оно
што је допринело ширењу
легенде о Флоренс Најтин
гејл, била је њена повуче
ност, скривен, скоро тајан
ственначиннакојијеради
ла. Никад није наступала у
јавности, често је скривала
име,аипакјезналадаврло
вешто преговара с утицај
нимљудима,радећинасво
јим реформама. „Знала је
каддаубеђујелично,акад
дапретијавно“.Оставилаје
значајан траг и у литерар
ном свету. Сабрана дела
Флоренс Најтингејл, обја
вљена2001.године,обједи
њују око 15.000 писама,
кореспонденцију, извештаје
ибелешке.Болесткоја ју је
по повратку из Кримског
ратавезалазапостељуучи
нилаједајојписањепоста
ненајјачеоружјеуборбиза
остваривањециљеваииде
ала. Написала је бројна
писма државницима, поли
тичарима,многеновинскеи
стручне чланке. Многоброј
ни статистички извештаји
представљали су главни
аргумент којим је поткре
пљивала своје идеје. Писа
лајенесамооструци,него
и о духовности, теологији,
друштву,политициипутова
њима. У првом, за живота
необјављеном делу „Пред
лози за размишљање“,
написаном 1852. године,
изложила је своје погледе
на друштво, религију и
филозофију. „Белешке о
сестринству“, објављене
1860. године, Флоренс није
наменила само медицин
ским сестрама, него свим
женама. „Белешке о болни
цама“ представљају упут
ствазаизградњуиуређење
болница, а користила су се
при изградњи болница
широм света. Флоренс је
Богавиделакао„савршеног
творца“који јествориосвет
и који њиме управља, док
човек,стичућизнање,може
да открива и мења свет,
постајући такобожји сарад

Фло ренс Нај тин гејл (Вики пе ди ја)
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РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове

Наосновучланa63.Законаопланирањуиизградњи („Сл. гласникРС“,бр.72/09,81/09,64/10УС,24/11,121/12,
42/13УС,50/13УС,98/13УС,132/14,145/1483/2018,31/2019,37/2019др.закони9/2020)ичлана88.став2.Правил
ника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласникРС“,
бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА УРБА НИ СТИЧ КОАРХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЗА 

ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ПАР ЦЕ ЛЕ К.П. БР. 974,976 и 977/1 К.О. ШИМА НОВ ЦИ ИЗГРАД ЊА
ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ (ЕКО НОМ СКОГ) ОБЈЕК ТА И СТАМ БЕ НОГ ОБЈЕК ТА

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистички
пројекатурбанистичкоархитектонскеразрадезаграђе
винскепарцелек.п.бр.974,976и977/1К.О.Шиманов
ци изградњапољопривредног (економског)објектаи
стамбеног објекта,који је израђен од
стране``Domusconstruction``дооИнђија,БановићСтра
хињебр.45.

2.Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је ``АРТ
ЛИФТ``д.о.о.,Ул.Прховачкабр.98Шимановци.

3.Позивајусесвазаинтересованаправнаифизичкалица
даизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каоидаутоку
трајања јавне презентације доставе своје примедбе и
сугестије у писаном обликуОдељењу за урбанизам и

имовинскоправнепословеОпштинскеуправеопштине
Пећинци,ПећинциУл.СлободанаБајићабр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржанаод12.до19.маја2021.године,свакоградног
данаод9до14часова.Местоодржавањајавнепрезен
тацијесупросторијеОпштинскеуправеопштинеПећин
ци, собаброј 7., уПећинцима, ул.СлободанаБајића
бр.5.

5. Лице овлашћено за давање обавештења о садржају
јавнепрезентацијејеДраганаКотуровић.
ПодручјеобухваћеноУрбанистичкимпројектомналази

сеуК.О.Шимановци,обухватакп.бр.974,976и977/1укуп
неповршине3.265м2.

ник(Милутновић).
Написала је заклетву

намењену медицинским
сестрама, која гласи: „Све
чано се обавезујем пред
Богом и у присуству овог
скупа, да ћу провести цео
својживотуморалнојчисто
ти и да ћу се одано бавити
својомпрофесијом.Уздржа
ваћу се од било каквог
неконтролисаног поступка
са болесником и нећу све
сно применити лек који би

му могао наудити. Све што
је у мојој моћи учинићу да
побољшам ниво своје про
фесије и држаћу у тајности
свеличнеинформацијекоје
самсазналаисвеповерљи
ве податке које дознајем
токомобављања свог пози
ва. Потпуно лојално ћу, до
краја, помагати лекару у
његовом послу и одано ћу
обављати све послове око
болесногчовека“.
Утемељивач Црвеног

крстаАнриДинаннаједном
месту велида је замисао о
оснивању те организације
потеклаодФлоренсНајтин
гејл.Њен пример надахњи
ваојеиборбузаправогла
сажена.НаVIIIмеђународ
ној конференцији Црвеног
крста, 1907. у Лондону, три
године уочи смрти Флоренс
Најтингејл – умрла је 13.
августа 1910. у својој деве
десетој,указанајојјепочаст
предлогом да се Међуна

родникомитетспоразумеса
свимнационалнимдруштви
маЦрвеногкрстаододељи
вањумедаље која би носи
ла њено име. На наредној,
IX међународној конферен
цији у Вашингтону, 1912.
године, установљена је
Медаља замилосрђе „Фло
ренс Најтингејл“. Године
1920. одликована је и прва
Српкиња, знаменитаДелфа
Иванић(Димитријевић).

Сне жа на Булат

Фло ренс Нај тин гејл и Хари Вер ни са уче ни ца ма (Вики пе ди ја)
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ОВАН:Нековамдаје
корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима,како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њу. Тренутно испитујете свој
односсаблискомособомужељи
дасештобољеразумете.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да

пренесетестваралачкиимпулси
креативнуенергијунасвојуоко
линуштовамолакшаваостваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете.Пажљивије ослушкуј
те поруке које добијате од бли
скихособа.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делује
те веома опрезно и
нежелите превише
да ризикујете у

пословнофинансијскимпрегово
рима.Ипак,мораћетедасесуо
чите са неким изазовима који
нису по вашој вољи.Затражите
савет од старије особе,на крају
ћесесверешитиувашукорист.
Очекујетевишенежностииразу
мевањаодсвогпартнера.

РАК: Потребно је да
се растеретите од
додатнихобавеза,али
немате довољно

енергије да се ангажујете на
вишестранаистовремено.Желе
ли бисте да успоставите бољу
контролунадновимдогађајимау
љубавном животу,међутим
ништа значајно не можете да
учинитебезпретходногдоговора
сапартнером.

ЛАВ: Некоодсарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

договор,што неминовно усло
вљаваодређенигубитак.Делује
те забринуто због нових инфор
мација. Упорно покушавате у
најкраћем року да решите неке
велике проблеме. Нема разлога
да се јогуните ида приговарате
свомпартнерузбогнекихситни
ца.

ДЕВИ ЦА: Ситуација
око вас делује врло
променљивоитешко
је прецизно предви

дети нечију реакцију. Понекад
морате деловати енергично или
ултимативноудруштвусарадни
ка.Бољеједаседржитепрове
рених правила,одложите неке
напорнеобавезедокнедобијете
боље услове. Обрадоваће вас
поступак неких блиских пријате
ља.Препуститеселепимосећа
њимасапартнером.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
удоговорусасарад

ницима какобистепобољшали
своју пословну позицију. Сло
бодно можете да инсистирате
на својим идејама,јер имате
врло поуздане показатеље о
успеху.Усвомемотивномзано
су спремни сте да учините
нешто посебно како бисте
импресиониралисвогпартнера.

ШКОР ПИ ОН: Неко
вам даје корисне
информације и на
такав начин вам

помаже да правилније проце
њујете различите пословне
могућностикојеиматенараспо
лагању. Јасно вам је да зајед
нички договори представљају
позитиван помак у решавању
важних пословних или приват
нихинтереса.Слободноизрази
тесвојаосећањаиучинитегест
пажње према свом партне
ру,штоћедовестидозаједничке
среће.

СТРЕ ЛАЦ: Делујете
као особа,која нема
времена за неке
површнесусретеили

задогађајекојисенеуклапајуу
вашу сферу интересовања.
Боље је да се понашате што
умереније,јер својим енергич
ним понашањем код неких
сарадникаподстичетеразличи
тереакцијеинегодовање.Ста
ло вам је да својој породици и
вољенојособиприуштитевише
радостиузаједничкомживоту.

ЈАРАЦ: Уз добру
процену могућности
и правилан избор
сарадникарелативно

брзоможетедаостваритесвоје
циљеве на пословној сцени. У
свом препознатљивом маниру
умете да освајате симпатије на
различитимстранама.Кадасте
добро расположени,имате ути
сакдасувамдоступненајбоље
могућности и тада доминирате
предпартнером.

ВОДО ЛИ ЈА: Послов
нипроблемисакоји
ма се тренутно суо
чавате захтевају

додатни напор или добру кон
центрацију. Добра љубавна
стратегијаподразумеваиспрем
ностдасенепрекиднопревази
лазе различита ограничења
кроз која тренутно пролазите у
односусасвојимпартнером.

РИБЕ: Делујете
енергично у сусрету
са сарадницима и
постављате нове

захтевеуочекивањудасветече
повашимпроценама.Љубавне
размирицеприхватитекаопро
лазнуфазу,јерсвеводиказбли
жавањусапартнером.Ослони
тесенасвојескривенеадуте.

VREMEPLOV
12. мај

1607. Енглески авантуриста
Џејмс Смит основао прво
енглеско насеље на тлу
СевернеАмерике, касније по
њемуназваноЏејмстаун.
1904.Рођенчилеанскипесник
ПаблоНеруда.УчесникШпан
скогграђанскограта,потомсе
посветиоидеалимасоцијалне
правде. Добитник Нобелове
наградезакњижевност1971.

13. мај
1848. У Сремским Карловци
ма почело заседање „Мајске
скупштине“накојојсуделега
ти 175 црквених општина из
ВојводинеиСрбијеизабрали
ЈосифаРајачићазапатријар
ха, а пуковника Стевана
Шупљикца за војводу. Скуп
штина 15. маја прогласила
Српско Војводство, али
аустријска и мађарска влада
нисупризналесрпскуаутоно
мију.

14. мај
1355.УПрагујеосноваопрви
универзитет у средњој Евро
пи
1948. Проглашена држава
Израел, осам часова пре
окончања британског манда
та у Палестини. Први пред
седникноведржавепостаоје
Хаим Вајцман, а премијер
ДавидБенГурион.

15. мај
1940.УСАДсупочеледасе
продајупрвенајлончарапе.
1943. Распуштена је Комуни
стичка интернационала
(Коминтерна).
1957. Велика Британија је
извршила прву пробу хидро
генске бомбе у централном
Пацифику.

16. мај
1881. У околини Берлина у
саобраћај пуштен први елек
тричнитрамвај.
1917. У Јонском мору код
Крфаутопиосесрпскиписац
ВладиславПетковићДис.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
Николае Чаушеску у рад
пустили хидроенергетски
систем“Ђердап”наДунаву

17. мај
1917.УНициумросрпскивој
вода Радомир Путник, про
слављени војсковођа у бал
канским ратовима и у Првом
светском рату. Руководио је
повлачењем српске војске
1915.иуспеодаосујетинаме
ре немачке Врховне команде
дајеопколииуништи

18. мај
1804. Наполеон Бонапарта
проглашен за цара Францу
ске.Удецембрукрунисанкао
НаполеонI.
1998. Влада САД поднела
великутужбупротивкорпора
ције “Мајкрософт” збогмоно
пола.

HOROSKOP

Сре да, 12. мај (29. април)
СветиВасилијеОстрошкиЧудо
творац; Св. муч. Василије,
пекаризПећи
Четвр так, 13. мај (30. април)
СветиапостолЈаковЗеведејев

Петак, 14. (1) мај 
СветипророкЈеремија

Субо та, 15. (2) мај 
СветиАтанасијеВелики;Свети
Михаил

Неде ља, 16. (3) мај 
Свети мученици Тимотеј и
Мавра

Поне де љак, 17. (4) мај 
СвтамученицаПелагијаТарсиј
ска

Уто рак, 18. (5) мај 
СветавеликомученицаИрина

Crkveni 
kalendar

• Дужи пен дре ци се дуже 
пам те!
• Шта рећи, коју табле ту 
попи ти …
• Боље вра бац у руци 
него гуска у кре ве ту.

Колач са
јаго да ма

Састој ци: 100 грама омекша
лог маслаца, 250 грамашећера,
два јаја, кашика екстракта вани
ле, 170 грама брашна, кашика
прашка за пециво, 120 грама
киселе павлаке, прстохват соли,
400грамаочишћенихиисецканих
јагода

При пре ма: Загрејте рерну на
175Целзијуса,пакалупзаторте
размере 24 центиметара према
жите маслацем. Умутите маслац
са200грамашећерадокнедоби
јете пахуљасту смесу. Додајите
једно по једно јаје, мешајући, а
након тога додајте и екстракт
ваниле. У посебној посуди поме
шајтебрашно, прашак запециво
и со. У смесу јаја и маслаца
додајте наизмјенично киселу
павлаку и брашно и све добро
промешајте. Додајте јагоде па
сипајте смесу у калуп за торту.
Поспите по врху преосталих 50
грама шећера. Пеците 3540
минута, све док чачкалица
којом прободете средину колача
неизађечиста.Охладитеупотпу
ностиколачпресечења.
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СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

Тур нир у улич ној кошар ци

ПротеклогвикенданаТргу
Ћире Милекића одр
жан је турнир у уличној

кошарци у оквиру манифеста
ције „Спортске игре младих“,
чију су реализацију подржали
Градска управа за културу и
спорт,компанија „Дунавосигу
рање“иСпортскисавезСрби
је. Турнир је свечано отворио
начелник за културу и спорт
ВасиљШево,генералнисекре
тарСпортскогсавезаСремске
Митровице Немања Црнић и
бивши кошаркаш Александар
Рашић.
Свечаности је присуствовао

заменикградоначелникаПетар
Самарџићсасарадницима.
Обраћајући се присутни

ма,ВасиљШевојеистакаода
се „Спортске игре младих“ у
СремскојМитровици одржава
јувећосамгодна,штојепока
затељ да град има уређену
спортскуинфраструктуру.
–Упоследњихдесетгодина

смо много уложили у обнову
и изградњу спортске инфра
структуре у граду. Изградили
смополуолимпијскизатворени
базен,многотеренасавештач
ком травом, отворене терене,
фитнес терене, дечја играли
шта, којих ће бити све више.
Све радимо да бисмо поди
гли спортске ресурсе на виши
ниво,дабинашиграђани,али
и сви остали који су у Срем
скојМитровици, имали услове
за бављење како рекреатив
ним, тако аматерским и про
фесионалнимспортовима.Ова
манифестацијамногозначиза

наш град, то нам је подстрек
задаље.Највећасрећајешто
видим овако полетну и нада
рену децу и њихове родите
ље, насмејана лица, поготово
послегодинепандемије.Утом
погледу,овакваманифестација
наотвореномнамјекаомелем
нарану,изјавиојеШево.
Онједодаодаћесе27.маја

одржати и караван пријатељ
ствауоквиру„Спортскихигара
младих“.
– Такође, биће више мани

фестација у оквиру „Лета на
Сави“,гдећемоиматимноштво
такмичењаубаскетуиодбојци
напеску,најавиојеШево.
Александар Рашић је иста

као да су овакве манифеста
цијезначајненарочитоувреме
епидемије.
– Сви су жељни дружења,

поготовомладиидецакојасу
сигурно много времена про
вела за рачунарима, затворе
ни у кући. Ово је веома лепа
манифестација и прилика за
њих се друже, да се врате на
кошаркашке терене. Веома
смоталентовананацијаипози
вамшто више деце, да ушто
већем броју изађу на терене,
без обзира да ли је у питању
кошаркаилинекидругиспорт,
итакоискористеприликукадје
леповремедасебавеспортом
штовише,рекаојеРашић.
Наовом турниру учествова

лојеоко400децеизСремске
Митровице, Шида, Шапца и
другихградова.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Тур нир улич не кошар ке у окви ру Спорт ских ига ра мла дих

Васиљ Шево

Алек сан дар Рашић
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АК „СРЕМ“

Одли чан наступ на првен стви ма
Три медаље на првен

ствимаСрбијеи један
одличан пласман и

резултат на јаком међуна
родном такмичењу биланс
је атлетичара АК „Срем“
протеклогвикенда.
Најпре је на првен

ству Србије у вишебоји
ма у Сремској Митровици
у дисциплини седмобој за
млађе јуниорке Милана
Симић победила са осво
јених 4421 бодом, оства
ривши неколико изврсних
резулта.
Почело је трком на 100

метара препоне (15,97с) у
којојјебилапетаузнекепро
блеме,потом скромних 1,46
метараускокуувисичетвр
томесто,алинаконтогасле
дидобаррезултатод9,51му
бацању кугле од 3 килогра
ма и освојено треће место.
Милана Симић је први дан
такмичења завршила побе
домутрцина200метараи
то резултатом 26,93 секун
ди. Другог дана такмиче
ња,Милана ниједозволила
изненађењаипобедилајеу
својојдисциплини,ускокуу
даљ резултатом 5,35 мета
ра. Такође, била је прва у
бацању копља од 400 гра
ма на даљину од чак 38,00
метараисасолидномпред

ношћу је чекала последњу
дисциплину, трку на 800
метара,гдејепратиласиту
ацију,билатрећепласирана,
а трчала је онолико колико
је било потребно за побе
ду2:35,57.Миланајемлађа
јуниоркаинареднегодинеи
овојесјајануспех.
Потом је у Ћуприји на

новоотвореној атлетској
стази одржано Првенство
Србијена10.000метарана
стази и освојена је по јед
на златна и једна сребрна
медаља. Мирко Мауна је
направио велико изненађе
њеипобедиоутрцисенио
рарезултатом31:46,05.Тако

је постао најмлађи освајач
ове титуле на првенствима
Србије. Александра Коста
диновић је 10000 метара
прешла за 38:36,73, освоји
ласреброи наставиланиз
успеха. У своју колекцију је
уврстилаосмупоредумеда
љусадржавнихпрвенстава
у конкуренцији сениорки.
ЈованаШубатлија је у истој
трци била петопласирана
резултатом 42:55,41, док је
Андреј Јоксимовић у реви
јалнојтрцина1500метарау
јакојконкуренцијибиошести
резултатом4:21,05.
А онда су из Сплита са

Купа Европе у бацачким

дисциплинамастиглесјајне
вести да јеМарија Вучено
вићбацилакопље(600гра
ма)надаљинуод62,25што
је њен нови лични рекорд
који је био довољан за
одлично пето место.  Кон
куренција је у Сплиту била
веома јака, такмичили су
најјачи бацачи Европе и
Маријин резултат је, нада
мосе,увертиразанекејош
лепше вести са интернаци
оналне сцене. Атлетичари
АК „Срем“ својим успеси
ма проносе име свог града
широм. Србије и Европе и
његовисунајбољиамбаса
дори.

РК „РУМА“

Румљани у Другој лиги Војводине
МушкаекипаРукометногклуба„Рума“

изборилајепласманувиширангтакми
чења,уДругулигуВојводине.Наиме,8.
мајајеодигранопоследњеколо,ауутак
мицикојајеодигрананадомаћемтерену,
румски рукометаши су победили екипу
„Хајдука“изЧуругарезултатом41:24.
Овапобедаинијебилабитназапла

сманувиширангтакмичења,јерјееки
паРК„Рума“јоштриколапрезавршетка
сезоне обезбедила прво место. Колико
сурумскирукометашибилидобри,пока
зујеиподатакдасупобедилиусвих11
утакмица,коликосуигралиуовојсезони.
РК„Рума“сеозбиљноприпремазавиши
ранг такмичења, тако да је ове године
екипа појачана са четири нова играча
којисуранијеигралиуекипи„Мачве“из
Богатића, која се такмичила у Супер Б
лигиСрбије.
ДелегацијаРукометногсавезаВојводи

неуручилајерумскојекипипехаримеда
љепослеутакмицеодигране8.маја.

С. Џ.
Еки па РК „Рума“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Џастин

ДобисмоифиналистеЛигепрва
ка прошле недеље. Енглези су
потврдили доминацију европ

ским фудбалом, па ћемо у финалу
гледати окршај између Челзија и
Ситија29.маја.
Манчестерситије,можесерећи,у

двамечаодучиоодфудбалаПарижа
не и укупним резултатом 4:1 ставио
тачку на овогодишње наде пребога
тихAрападасеконачномогупопети
наевропскитрон.
Морамрећидасамразочарановим

резултатом, јер не уживам баш у
досадном Гвардиолином фудбалу.
Посебнозатоштосвојимзихерашким
приступом може да уништи финале
које сви жељно ишчекују. У свакој
прилици ћу рећи исто – јебеш екипу
којанемашпица.
Париз је одиграо катастрофалне

две утакмице, а највећи кривац је
Покетинокојијеначинионизгрешака.
Највећи пропуст аргентинског струч
њака јетоштонијеуспеодаспреми
екипунапсихолошкомплану.Евиден
тан је био недостатак дисциплине,
попилисупарцрвенихкартона,ато
јеСитинаравноуспеодаискористи.
Кадасепричао(не)дисциплини,не

може се заобићи бразилска ведета
Нејмар да Силва Сантос Жуниор.
Дечко је вансеријски таленат, то му
треба признати. У неколико наврата
ове сезоне било је милина гледати
његову сарадњу са колегамаМбапе
омиДиМаријом.
Ипак, овом фудбалском Џастину

Биберу је битније да изрекламира
својекопачкеидарокнеминивална
главу,негодапобедииузметрофеј.У
првоммечу се на полувремену поја
виосазавијенимлактом.Морампри
знатидапрвипутуживотувидимда
једанфудбалервучетаквуповреду.У

наставкујенестаосатерена,престао
дасевраћаполоптуиоставиосвоје
друговенацедилу.Ниудругоммечу
нијебиоништабољи.
Многоми је дражи био други дуел

између Реала и Челзија и пролазак
Плавацауфинале.Искреносенадам

даћеТухелуспетидаподигнепехар
са својом екипом која је на почетку
сезонебилаотписанаодсвих.
Овде је рачуница јасна – Томас

Тухел, немачки стручњак на клупи
Челзијајепоштенопонизиосвогколе
гуЗидана,стратегаРеалМадрида.
АкосеРеалидржаоупрвоммечуи

успеодаизборимршавреминасвом
терену,уЕнглескојсудоживелипотоп.
Зинедин Зидан није знао где удара,
даојешансунекимиграчимакоји100
годинанисувиделилопту,апоставка
на терену је ваљда самоњему била
јасна.Накрају,укупанрезултат3:1за
Енглезеизгледасасвимреално.
Челзи је играо сјајанфудбал. Кон

стантно су нападали и претили
Мадриђанима.Јасноможедасевиди
када је једна екипа утегнута и пуна
самопоуздања. Брз и директан фуд
балникоганеможедаоставиравно
душним.
Треба овде истаћи да су Шпанци

наишлинаминууполуфиналу.„Чел
зи“ је екипа која је почела да игра
фудбалтекдоласкомнемачкогструч
њаканаклупупочеткомгодине.Човек
јеуспеодазачетиримесецауЧелзи
ју победи Анћелотија, Муриња, Кло
па,Симеонеа(двапута),Гвардиолуи
Зидана.Утихседампобеданијепри
миониједангол.Аргументвишенего
довољан да се екипа из Лондона
надада ће налупати своје колеге из
Манчестера у финалу. Нема сумње
данасчеканеизвестандуел.Јазнам
закогаћунавијати.

Овом фуд бал ском 
Џасти ну Бибе ру

је бит ни је
да изре кла ми ра

сво је копач ке
и да рок не минивал 

на гла ву, него да
побе ди

и узме тро феј
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КК „СЛО ВЕН“ РУМА

Про лаз у виши ранг так ми че ња
Кошаркашки клуб „Сло

вен“ из Руме победник је
Друге мушке регионал
не лиге „Југ“. Захваљујући
овом резултату овај румски
кошаркашки клуб се ква
лификовао за виши ранг
такмичења. То значи да ће
се КК „Словен“ од следеће
сезоне такмичити у Првој
мушкој регионалној лиги
„Север“, која је трећи ранг
такмичењауСрбији.
Изузетанрезултатсузабе

лежилиикадетикојисубез
поразау15утакмицапоста
липрвацирегионалнелиге.
У циљу популаризације

кошарке, али и стварања
квалитетних нових играча,
КК „Словен“ је покренуо и

бесплатну школу кошарке.
Уписсевршидокрајамајаи
тодечакаидевојчицарође

ниход2007.до2012. годи
не.

С. Џаку ла

Сени о ри КК „Сло вен“ Рума

МИЛОШ ВУКО ВИЋ, ШАТРИН ЦИ

Вели ки тале нат и резул та ти 
у кик бок су
Иако тренира тек од маја 2019.

године, млади Милош Вуковић
изШатринацапостигаојеизузет

нерезултатеиосвојиопрваместана
већем броју великих такмичења у кик
боксу.ОвајмомакјечланКикбоксклу
ба„РУ09“,аколикијеталенат,потвр
ђују и речи његовог тренера Влади
мира Боговића, да биМилош, колико
следећегодине,могаодаизбориместо
ујуниорскојрепрезентацијиСрбије.
Милошјерођен28.маја2004.годи

не,живиуШатринцима,адобарјеуче
никСредњетехничкешколе„Миленко
БрзакУча“уРуми–смерелектротех
ничараутоматике.
Какосебашопределиозаовуврсту

бокса?
–Овајспортмисесвидеоодмалих

ногу.Дивиосамсељудимакојисеборе
урингу,пасамодлучиодасеијаопро
бамутомспорту.Небихуовомеуспео
без подршке мојих родитеља који ме
свакодневновозенатренингеуРуму.

Наравно, трудим се да добро орга
низујем своје време како би га било
довољноизаучењеишколу,алииза
тренинге – истиче Милош Вуковић и
такосвојимпримеромпотврђуједасе
најбољирезултатипостижуузподршку
својихнајближихивеликуупорност.
Акаорезултатталентаиупорности

уМилошевојспортскојбиографијисто
јидајечетирипутаосвојиоПрвенство
Војводине,атрипутајеосвојиоПрвен
ствоСрбије.ОсвојиојеиЕвропскикуп,
иБалканскикуп.
– За сада ми је најдраже освојено

првоместоудисциплиниК1којесам
освојиоуОбреновцу.Тамосамдобио
ипехарзанајбољегтакмичараујуни
орскомузрасту–говоризанашенови
неМилошВуковић и додаје да суму
плановидауђеурепрезентацијуида
брани боје Србије на Европском или
Светскомпрвенству.
ТренерВладимирБоговићимасамо

речихвалезаовогмладогтакмичараи

токакозаталенаткојипоседује,такои
преданостутренинзима.
– За две године колико тренира,

направиојевеликибројдобрихрезул
тата. Освојио је више пута првенства
ВојводинеиСрбије.БиојепрвакСрби
јеуфулконтакту,аовегодинејепостао
првакСрбијеуК1,штојеунашемкик
боксу најјача дисциплина – каже тре
нерБоговић.
ЕвропскикупјеМилошланеосвојио

уХрватској,аБалканскикупуЈагоди
ни.
–Малијезаиставеликипотенцијал

и јамислимдаће за годинудвебити
у јуниорској репрезентацији Србије.
Победио је до сада, мањевише све
најбољеборцеуСрбијиусвојојкатего
рији,такодајереалнодабудеурепре
зентацији–кажеВладимирБоговић.
Подсетимо,прошлегодинејеМилош

Вуковићпонеоититулунајбољегспор
тисте у румској општини у јуниорској
категорији. С. Џаку ла

Милош Вуко вић у Обре нов цу

На тре нин гу
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Борац 1926 – Лозница 0:1;
Динамо – Земун 1:0; Кабел –
Будућност0:1;ОФКЖарково–
Колубара0:3;Раднички1923–
Трајал 1:0; Раднички Пирот –
Јагодина 0:1; Раднички СМ –
Слога 1:0; ИМТ – Железни
чар(субилиодигралиупонеде
љак);Графичар–Дубочица(су
билиодигралиупонедељак).

Банат ско Вели ко Село:
Козара–СтариГрад0:4;Сом
бор:Раднички1912–Омлади
нац 1:3;Ста раПазо ва: Једин
ство – ОФК Вршац 1:4;Бечеј:
Бечеј 1918 – Бачка 1901 4:2;
Зре ња нин:Раднички(З)–Хај
дук19122:2;Пећин ци:Феникс
1995 – Дунав 3:1; Нови Сад:
Младост–Слога4:0;Пан че во:
Динамо1945–Борац1:1;Пер
лез:Војводина1928–ПрвиМај
0:1; Кањи жа: Тиса – Слобода
0:2.

01.Младост 33 26 4 3 88:23 82
02.ОФКВршац 33 20 6 7 54:29 66
03.Раднички 33 19 8 6 73:31 65
04.Борац 33 18 4 11 52:35 58
05.Бечеј1918 33 17 4 12 65:49 55
06.Тиса 33 16 5 12 50:37 53
07.ПрвиМај 33 14 11 8 37:25 53
08.Феникс 33 14 8 11 52:43 50
09.Радн.(З) 33 14 8 11 48:47 50
10.СтариГрад 33 14 7 12 41:34 49
11.Омладинац 33 12 12 9 42:27 48
12.Динамо 33 14 5 14 46:43 47
13.Хајдук1912 33 13 6 14 55:44 45
14.Јединство 33 10 11 12 37:42 41
15.Слобода 33 9 7 17 29:64 34
16.Бачка1901 33 9 5 19 37:58 32
17.Слога 33 7 7 19 28:57 28
18.Козара 33 7 5 21 34:78 26
19.Дунав 33 5 7 21 25:72 22
20.Војводина 33 3 8 22 15:70 17

Чукарички – Партизан 0:2;
ЦрвенаЗвезда–Златибор6:1;
Мачва – Војводина 2:5; Мета
лац–ОФКБачка3:0;Раднички
Ниш – Рад 2:2; Спартак ЖК –
Инђија1:0;ТСЦ–ЈаворМатис
2:1;НовиПазар–Младост4:1;
Пролетер–Радник3:0;Вождо
вац–Напредак4:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА Ерде вик: Слога (Е) – Поду

навац 2:1; Нови Сад: Црвена
Звезда – Младост 3:1; Теме
рин: Слога (Т) – Југовић 4:0;
Нови Сад: Индекс – Сремац
2:0;Румен ка:Јединство–Под
риње 2:0; Шај каш: Борац –
Цемент 1:0; Дивош: Хајдук –
Слобода3:4;СалашНоћај ски:
Будућност–РФКН.С19210:1;
Голу бин ци:Јадран–Раднички
0:2.

01.Јединство 29 19 6 4 51:19 63
02.Борац 29 19 4 6 58:27 61
03.Хајдук 29 19 1 9 59:32 58
04.РФКН.С 29 16 9 4 49:28 57
05.Слобода 29 17 3 9 44:29 54
06.Цемент 29 14 6 9 45:33 48
07.Индекс 29 13 5 11 45:39 44
08.Слога(Т) 29 12 7 10 27:25 43
09.Слога(Е) 29 14 3 12 44:33 42
10.Раднички 29 13 1 15 34:30 40
11.Подунавац 29 11 7 11 34:35 40
12.Младост 29 12 3 14 52:44 39
13.Будућност 29 11 5 13 41:50 38
14.Сремац 29 9 6 14 36:53 33
15.Подриње 29 9 4 16 32:48 31
16.Ц.Звезда 29 7 8 14 40:47 29
17.Јадран 29 1 5 23 26:75 8
18.Југовић 29 2 3 24 22:92 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Раднички 32 19 8 5 47:23 65
02.Колубара 32 19 6 7 46:29 63
03.Кабел 32 16 11 5 36:16 59
04.ИМТ 31 17 6 8 50:30 57
05.Будућност 32 14 7 11 38:34 49
06.Лозница 32 13 9 10 48:40 48
07.ОФКЖарк. 32 14 5 13 31:34 47
08.Графичар 31 11 11 9 40:32 44
09.Радн.(СМ) 32 13 5 14 36:28 44
10.Железничар 31 12 5 14 35:39 41
11.Динамо 32 11 5 16 37:47 38
12.Борац1926 32 11 8 13 35:32 35
13.Дубочица 31 8 11 12 28:41 35
14.Трајал 32 9 7 16 29:40 34
15.Радн.(П) 32 8 9 15 30:46 33
16.ГФКЈагод. 32 7 14 11 26:41 29
17.Земун 32 7 6 19 23:41 27
18.Слога 32 5 11 16 22:44 26

01.Ц.Звезда 36 33 3 0 104:19 102
02.Партизан 36 30 2 4 92:19 92
03.Војводина 36 21 7 8 61:38 70
04.Чукарички 36 20 8 8 65:32 68
05.Радник 36 16 7 13 54:44 55
06.ТСЦ 36 15 7 14 63:49 52
07.Металац 36 13 12 11 46:47 51
08.Младост 36 14 9 13 42:57 51
09.Спартак 36 15 5 16 52:51 50
10.Вождовац 36 13 8 15 49:56 47
11.Напредак 36 13 8 15 41:49 47
12.Пролетер 36 13 8 15 33:47 47
13.Раднички 36 12 9 15 32:38 45
14.Ј.Матис 36 12 9 15 44:51 45
15.НовиПазар 36 13 6 17 47:58 45
16.Рад 36 13 5 18 36:55 44
17.Инђија 36 10 5 21 28:59 35
18.Златибор 36 7 7 22 28:63 28
19.Мачва 36 6 4 26 24:74 22
20.ОФКБачка 36 3 7 26 23:58 16

Ерде вик: Ердевик 2017 –
Фрушкогорац 0:1; Бикић До:
ОФК Бикић – Сремац (Б) 1:0;
Куку јев ци:Обилић1993–Сре
мац(Ј)4:1;Чал ма:Слога–Гра
ничар (К) 0:0;Шашин ци: Сло
бода –Фрушка Гора1:4;Шид:
Једнота – Змај 0:4; Рума:
Јединство – Зека Буљубаша
2:0;Ада шев ци:Граничар (А)–
Трговачки4:0.

01.Фрушкогор. 26 19 4 3 62:16 61
02.Јединство 26 16 6 4 55:23 54
03.Обилић 26 15 7 4 61:30 52
04.ОФКБикић 26 14 9 3 40:13 51
05.Гранич.(К) 26 14 8 4 49:25 50
06.Ф.Гора 26 14 5 7 57:28 47
07.Сремац(Б) 26 13 4 9 51:35 43
08.Змај 26 11 6 9 63:40 39
09.Гранич.(А) 26 12 3 11 42:36 38
10.ЗекаБуљ. 26 10 3 13 40:46 33
11.Ердевик 26 6 9 11 30:41 27
12.Трговачки 26 7 5 14 27:39 26
13.Слобода 26 7 4 15 32:53 25
14.Сремац(Ј) 26 4 4 18 26:73 16
15.Слога 26 3 5 18 23:69 9
16.Једнота 26 1 2 23 20:111 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Хртков
ци5:0;Огар:Шумар–Раднички
1:0;Обреж: Граничар – Дунав
3:0; Срем ски Миха љев ци:
Срем–Младост1:2;Пла ти че
во:Јединство(П)–Сремац(Д)
0:0; Кру ше дол: Крушедол –
Камени 3:2;Никин ци: Полет –
ОФК Брестач 0:1; Крче дин:
Фрушкогорац–Напредак1:1.

01.Сремац(Д) 26 19 5 2 65:27 62
02.Раднички 26 18 3 5 57:18 57
03.Напредак 26 14 7 5 50:28 49
04.Полет 26 16 1 9 53:44 49
05.Срем 26 13 5 8 54:35 44
06.Граничар 26 12 7 7 48:34 43
07.Младост 26 12 4 10 65:55 40
08.Једин.(П) 26 10 7 9 34:29 37
09.Шумар 26 12 1 13 42:43 37
10.Фрушкогор. 26 10 5 11 28:35 35
11.ЧСК 26 9 5 12 44:45 32
12.ОФКБрест. 26 8 5 13 32:48 29
13.Крушедол 26 7 6 13 45:51 27
14.Хртковци 26 7 3 16 32:64 24
15.Дунав 26 2 6 18 18:64 12
16.Камени 26 3 2 21 21:68 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Рума: Словен – Сремац (Д)
4:0; Срем ска Митро ви ца:
Митрос – Рудар 3:0;Путин ци:
ПСК – Железничар 0:9; Мар
тин ци:Борац(М)–ДоњиСрем
2015 0:1; Вишњи ће во: Хајдук
(В)–БСК2:1;Љуко во:Љуково
–Напредак 2:0;Бешка: Хајдук
(Б) – Слога (В) 1:1; Кле нак:
Борац(К)–Раднички0:2;Лаћа
рак:ЛСК–Партизан1:5.
01.Раднички 29 20 6 3 72:18 66
02.ДоњиСрем 29 20 4 5 58:23 64
03.Напредак 29 20 3 6 61:29 63
04.Словен 29 17 7 5 56:21 58
05.Железнич. 29 15 5 9 63:42 50
06.Љуково 29 12 9 8 54:34 45
07.Партизан 29 14 3 12 56:38 45
08.Слога(В) 29 12 7 10 47:43 43
09.Борац(М) 29 13 3 13 43:38 42
10.Хајдук(Б) 29 10 8 11 41:39 38
11.Борац(К) 29 11 5 13 41:61 38
12.Митрос 29 9 6 14 44:45 33
13.Сремац(Д) 29 10 3 16 32:41 33
14.БСК 29 9 5 15 45:65 32
15.Хајдук(В) 29 7 6 16 40:52 27
16.ПСК 29 6 5 18 30:91 23
17.ЛСК 29 5 6 18 34:73 21
18.Рудар 29 3 5 21 33:97 14

Риви ца: Планинац – Борац
(С) 2:1;Мара дик: Слога (М) –
Граничар 2:3; Кра љев ци:
Јединство – Фрушкогорац 7:4;
Јазак: Цар Урош – Борац (Ј)
1:1; Никин ци: Полет – Доњи
Петровци 3:1; Шатрин ци:
27.Октобар – Војводина 2:4;
Слога(К)јебиласлободна.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Граничар 20 16 1 3 58:30 49
02.Јединство 21 15 3 3 63:23 48
03.Полет 21 13 2 6 50:33 41
04.Војводина 20 11 5 4 60:33 38
05.Фрушкогор. 20 12 1 7 66:43 37
06.ДоњиПетр. 20 10 3 7 40:32 33
07.ЦарУрош 21 9 4 8 59:40 31
08.Планинац 20 9 3 8 48:34 30
09.Слога(М) 21 7 4 10 34:37 25
10.Слога(К) 20 5 2 13 33:61 17
11.Борац(Ј) 20 4 2 14 21:68 14
12.Борац(С) 20 3 0 17 21:67 9
13.27.Октобар 20 3 0 17 19:71 9

Купи но во: Купиново – Сло
вен 1:1; Кар лов чић: Ловац –
Младост 1935 10:1; Субо ти
ште:Витез–Хајдук19320:4.

1.Хајдук1932 16 15 1 0 84:11 46
2.Ловац 16 12 1 3 66:28 37
3.Младост 17 7 0 10 28:52 21
4.Купиново 17 5 6 6 26:33 21
5.Словен 17 5 3 9 32:53 18
6.Витез 17 0 1 16 20:70 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Батров ци: Омладинац –
Јединство (М) 9:0; Илин ци:
Борац–ОФКБачинци0:4;Бин
гу ла:ОФКБингула–Јединство
(Љ) 1:0; Ваши ца: Напредак –
Граничар 6:0; Синђелић је био
слободан.
1.Напредак 14 12 1 1 62:11 37
2.ОФКБачинци 13 12 0 1 42:12 36
3.Синђелић 13 7 2 4 31:27 23
4.Омладинац 13 5 1 7 24:24 16
5.Граничар 12 4 2 6 27:31 14
6.Једин.(Љ) 12 4 1 7 23:34 13
7.Једин.(М) 12 4 1 7 20:42 13
8.ОФКБингула 14 2 3 9 12:36 9
9.Борац 13 2 1 10 20:44 7

ОФЛ ШИД

Срем скаРача: Срем (СР) –
Борац (ВР) 7:0; Раден ко вић:
Борац(Р)–Слога0:1;Лаћа рак:
Полетарац – ОФК Босут 2:5;
Срем ска Митро ви ца: Срем
(СМ)–Планинац7:2.

1.Срем(СМ) 13 10 2 1 62:16 32
2.Срем(СР) 13 10 2 1 51:10 32
3.ОФКБосут 13 6 3 4 28:24 21
4.Борац(ВР) 13 6 1 6 24:29 19
5.Планинац 13 3 3 7 15:29 12
6.Слога 13 4 0 9 16:43 12
7.Полетарац 12 2 4 6 15:40 10
8.Борац(Р) 12 2 1 9 13:33 7

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Тур нир за Петра
На хуманитарном турниру

подназивом„ЗаПетровобоље
сутра“,којијеодржануГолубин
цима,7.8.и9.маја,прикупље
но је 65.000 динара. Турнир је
организованкакобисепомогло
трогодишњем Петру Приљеви
из овог места, који од рођења
болујеодцеребралнепарализе.
Да би проходао, неопходна му
је операција, трансплантација
матичних ћелија која се плани
рауТурској,азакојујепотреб
нодапородицаприкупи67.000
евра.Натурнирујеучествовало
15 екипа и одазвао се велики
бројпосетилаца,такођедонато
ра,такодајемладиГолубинча
нинНиколаРадић,иницијатори
организатор,јакозадовољан.С
обзиром на то да је малом
Петру потребно још доста нов
ца, а датум операције ће бити
прецизирантекпоштосеприку
пипотребнасума,свакокожели
можедапошаљеСМСсадржи
не 1007 на број 3030 или да
уплати на жиро рачуне: динар
ски160–6000000856639–50или
девизни:160600000085723217.

З. К.
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