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Јачањепобратимскиходноса
У прет ход на три викен

да пре ко 200 рад ни
ка Град ске упра ве 

Бања Луке је вак ци ни са но 
у Срем ској Митро ви ци. То 
је био и повод да деле га ци
ја Гра да Бања Луке 4. јуна 
посе ти Срем ску Митро
ви цу, при чему је одр жан 
саста нак са гра до на чел ни
цом Све тла ном Мило ва
но вић, заме ни ком гра до
на чел ни це Петром Самар
џи ћем и пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве. Како 
је рекао Петар Самар џић, 
након чети ри месе ца, коли
ко тра је масов на иму ни за
ци ја у Срби ји, у Срем ској 
Митро ви ци је вак ци ни са но 
пре ко 50 посто пуно лет
них гра ђа на, док је пре ко 
40 про це на та доби ло дру гу 
дозу вак ци не.

– Ти пода ци гово ре да 
се иму ни за ци ја у нашем 
гра ду спро во ди на задо во
ља ва ју ћем нивоу. При о ри
тет, када је реч о масов ној 
ваик ци на ци ји, јесте дости
за ње колек тив ног иму ни
те та, не само у нашем гра
ду, већ и у нашој земљи и 
чита вом реги о ну. Да би се 
тај циљ дости гао, бит но је 
да се вак ци на ци ја спро
ве де у нај кра ћем року и 
да има што шири обу хват. 
Град Срем ска Митро ви ца 
је у више навра та иска зи
вао спрем ност да помог не 
дру ги ма, посеб но нашем 
наро ду из зема ља окру
же ња. Сто га ми је посеб но 
дра го што смо у могућ но
сти да помог не мо у про це
су иму ни за ци је Бања лу ча
ни ма, нашем брат ском гра

ду, запо сле ни ма у Град ској 
упра ви Бања Луке. Цело
куп на при ча око колек тив
ног иму ни те та и масов
не иму ни за ци је, посеб но 
људи који дола зе са тери
то ри је ван наше земље 
почи ва на тра гу одго вор
не поли ти ке пред сед ни
ка Алек сан дра Вучи ћа, 
захва љу ју ћи којој се наша 
земља на вре ме снаб де ла 
довољ ном коли чи ном вак
ци на, не само за вак ци ни
са ње свих гра ђа на Репу
бли ке Срби је, већ и људи 
ван гра ни ца наше земље. 
Захва љу ју ћи тој поли ти ци 
је омо гу ће но и несме та но 
вак ци ни са ње свих лица са 
тери то ри је Босне и Хер це
го ви не и Репу бли ке Срп ске 
и то на свим вак ци нал ним 
пунк то ви ма у нашој земљи. 
Вак ци ни са њем запо сле них 

у Град ској упра ви Бања 
Луке при чу о колек тив
ном иму ни те ту диже мо на 
виши, реги о нал ни ниво, а 
исто тако чува мо и негу је
мо брат ске одно се са гра
дом Бања Лука, чијим гра
ђа ни ма су вра та Срем ске 
Митро ви це и капи је Сир
ми ју ма увек широм отво ре
не, изја вио је Самар џић. 

Мила да Шука ло, савет
ник гра до на чел ни ка Бања 
Луке за дру штве ну делат
ност, захва ли ла се том 
при ли ком гра до на чел ни ци 
Све тла ни Мило ва но вић, 
која је и позва ла рад ни ке и 
гра ђа не Бања Луке да дођу 
да се вак ци ни шу у Срем
ској Митро ви ци. 

– То је био један сја јан и 
за нас зна ча јан гест. Нажа
лост, Бања Лука још увек не 
беле жи ова ко сјај не резул

та те у про це су иму ни за ци
је као што су у Срем ској 
Митро ви ци и Срби ји. Сто га 
је за нас позив на вак ци
на ци ју био вели ка и сјај
на при ли ка. Ово је начин 
на који се негу ју брат ски 
одно си. Наве ла бих и да 
смо напра ви ли јед ну сјај ну 
сарад њу наших тури стич
ких орга ни за ци ја тако да су 
пред став ни ци тури стич ких 
орга ни за ци ја Бања Луке и 
Срем ске Митро ви це доче
ка ли наше запо сле не и 
након вак ци на ци је су орга
ни зо ва ли лепу тури стич
ку туру како би се шири ла 
при ча о Срем ској Митро ви
ци и њеним лепо та ма. Са 
гра до на чел ни цом смо раз
го ва ра ли и о неким дру гим 
аспек ти ма сарад ње, рекла 
је Мила да Шука ло.

З.Поповић

Преко200радникаГрадскеуправеБањаЛукевакцинисаноуСремскојМитровици

ПетарСамарџићиСветланаМиловановићсапредставницимаГрадаБањаЛуке
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Зашто тре ћим путем, 
зар је пра ви уки нут?

У реа го ва њи ма након избо ра 
новог пред сед ни ка УНС-а неки 
комен та то ри су испо љи ли три-

јум фа ли зам који би неу пу ће ном могао 
дати лажну пред ста ву да је сада у срп-
ском нови нар ству без ма ло све у реду, 
недо ста ја ла је само побе да Живо ји на 
Рако че ви ћа, а сада је и то реше но.

Сам Рако че вић је, ако су меди ји 
вер но пре не ли њего ве речи, рекао је 
да има тре ћи пут за срп ско нови нар-
ство. Први је акти ви зам, дру ги слу ге-
рањ ство, а тре ћи се упра во отва ра. 
Не знам да ли је Рако че вић гово рио 
за меди је фигу ра тив но, песнич ки наи-
ме, али нама се чини да није нужно 
ићи трећимпутем пого тву сто га што 
прави није уки нут.

Одмах после избо ра за пред сед ни-
ка УНС-а Рако че вић је изја вио да ће 
тежи ште њего вог рада бити подр шка 
локал ном нови нар ству. У изја ви која 
би тре ба ло да буде поја шње ње и пре-
ци зи ра ње врсте подр шке, пред сед-
ник УНС-а рекао је да „нај пре мора мо 
осло бо ди ти локал не меди је”, што још 
више зах те ва да обја сни шта види као 
осло ба ђа ње.

Ако, наи ме, пред сед ник УНС-а  под 
осло ба ђа њем локал ног нови на ра ства 
види охра бри ва ње локал них меди ја 
да кри тич ки сагле да ва ју рад локал них 
вла сти, онда је њего ва наме ра реа-
ли стич на и оства ри ва. Она, међу тим, 
није  изме ри ва, и сто га није под ло жна 
про ве ри успе шно сти. 

Ако се под осло ба ђа њем  види  спа-
са ва ње локал них редак ци ја од тај кун-
ског ути ца ја на нови на ре, за то неће 
бити довољ на декла ра тив на подр шка 
УНС-а већ заме на лошег тај кун ског 
нов ца неким чисти јим нов цем. Такав 
вид осло ба ђа ња локал ног нови нар-
ства тешко да може да се зами сли.

Ако се пак под осло ба ђа њем види 
чупа ње редак ци ја из кан џи локал-
них вла сти бојим се да ће све локал-
не редак ци је зду шно уста ти про тив 

таквог осло ба ђа ња. На самој иви-
ци финан сиј ског опстан ка, локал не 
редак ци је су вео ма срећ не кад локал-
не вла сти, кроз фамо зно про јект но 
суфи нан си ра ње, нару че инфор ми са-
ње и пла те оно што су нару чи ле. Па 
чак ни ти месе ци покри ве ни финан-
сиј ском подр шком локал не вла сти 
нису ника ка ви пери о ди бла го ста ња 
већ само тешког саста вља ња кра ја са 
кра јем.     

Нај ве ћа нево ља локал ног нови на-
ра ства, про те ра ног из јав ног вла сни-
штва, је финан сиј ска зави сност од 
кио ска и реклам ног про сто ра, па се 
под јарм љи ва ње локал ног меди ја нов-
цем из локал не само у пра ве сма тра 
без ма ло срећ ним видом сиро ма штва. 
Ако неко још увек мисли на сло бо ду 

опста ја ња локал них меди ја на при хо-
ди ма од кисо ка и рекла ме, тре ба га 
оба ве сти ти да таква сло бо да у локалу 
без ма ло све редак ци је може да пога-
си.

Да ли се под осло ба ђа њем локал-
них меди ја мисли на еду ка ци ју локал-
них само у пра ва о њихо вој кори сти 
од кре а тив ног и кри тич ког нови нар-
ства? Ако је и то у наме ри осло ба ђа-
ња, начел но раз у ме ва ње са држа вом 
неће изо ста ти због опште при зна тог 
иску ства да наздра ви чар ско нови-
нар ство не откри ва зло у по тре бе и 
не допри но си пове ре њу гра ђа на у 
локал ну власт. Прак тич но , међу тим, 
локал но истра жи вач ко нови нар ство 
мора ће да „истра жу је” са захвал но-
шћу за фин нсиј ску подр шку без које 
нема опстан ка.

Да ли се под осло ба ђа њем мисли 
на евен ту ал не закон ские про-
ме не које би оба ве за ле локал ну 

власт да кроз про јект но суфи нан си-
ра ње нару чу је кри тич ко, истра жи вач-
ко и објек тив но инфор ми са ње њених 
гра ђа на? Није немо гу ће да УНС наи-
ђе на раз у ме ва ње држа ве за такав 
зао крет у нару чи ва њу инфор ми са ња. 
Над моћ на ста бил ност посто је ће вла-
сти у Срби ји могла би себи да допу сти 
такав лук суз пого то ву сто га што чита-
лац више веру је нару че ној кри ти ци 
него нару че ној похва ли.

На кра ју, шта год да се види под 
осло ба ђа њем меди ја у Срби ји, па и 
локал них, то мора оста ти уну тра шња 
ствар срп ског нови нар ства. Подр шка 
запа да у осло ба ђа њу срп ског нови-
нар ства ума ло није намет ну ла УНС-у 
међу на род ну ети ке ту заштит ни ка рат-
но ху шкач ког нови нар ства.  Сто га тре-
ба пази ти при про си па њу „прља ве 
воде” из прет ход них ман да та упра ва-
ља ња УНС-ом, да не про спе мо и Љ. 
Смјло вић као да је она одго вор на за 
успе шност или неу спе шност Радо ми-
ро ви ћа.
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Нај ве ћа нево ља локал
ног нови на ра ства, про
те ра ног из јав ног вла
сни штва, је финан сиј ска 
зави сност од кио ска и 
про да тог реклам ног про
сто ра, па се „под јарм љи
ва ње” локал ног меди ја 
нов цем из локал не само
у пра ве сма тра без ма ло 
срећ ним видом сиро ма
штва. Ако неко још увек 
мисли на сло бо ду опста
ја ња локал них меди ја на 
при хо ди ма од кисо ка и 
рекла ме, тре ба га оба ве
сти ти да таква сло бо да 
у „лока лу”  без ма ло све 
редак ци је може пога си ти
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МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ У ЈАСКУ И НОВИ М
КАР ЛОВ ЦИ МА

Држа ва ће спре чи ти
поре ме ћа је на тржи шту
пољо при вред них про из во да

У раз го во ру са
пољо при вред ни ци ма у 

Јаску и Нови ма Кар лов
ци ма мини стар Неди мо

вић је наја вио и реги
стар отку пљи ва ча, одно
сно тако зва них наку па ца

– Из буџе та мини стар ства пољо-
при вре де нај ви ше нов ца се издва-
ја за сто чар ство. Отпри ли ке 70 
посто, што нарав но није довољ но, 
али да нема тог нов ца, тешко да 
би било сто чар ства, ово је про шле 
неде ље изја вио мини стар пољо-
при вре де Бра ни слав Неди мо вић 
при ли ком посе та дома ћин стви ма 
Жива на Радој чи ћа у Јаску и Срђа-
на Мири ћа у Новим Кар лов ци ма. 

Мини стар Неди мо вић је ова 
пољо при вред на газдин ства оби-

шао са покра јин ским секре та ром 
за пољо при вре ду Чедо ми ром 
Божи ћем, и пред сед ни ци ма 
општи на Инђи ја и Ириг, Вла ди ми-

ром Гаком и Тихо ми ром Сто ја ко-
ви ћем.

Мини стар Неди мо вић је нагла-
сио да је тре нут на цена тов не 

БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ:
Спре чи ће мо поре ме ћа је на тржи шту

ЧЕДО МИР БОЖИЋ: Нови
покра јин ски кон кур си за сто чаре
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јуна ди при стој на и таква ће бити и 
у наред ном пери о ду. 

– Када је реч о сви њама, надам 
се да ће ста ври убр зо кре ну ти на 
боље. Неће бити ниже цене од 
160-165 дина ра плус ПДВ по кило-
гра му живе ваге. То је зна чај но 
већа цена у одно су на пре десе так 
дана, када је наш дома ћин Жика 
това рио сви ње, рекао је мини стар 
Неди мо вић.

Како је наја вио, уско ро би тре-
бало да буде усво јен зако н о регу-
ли са њу тржи шта пољо при вред них 
про из во да. Тиме би тре ба ле да се 
у будућ но сти убла же после ди це 
про ме не цена на тржи шту.

– Око 20 пољо при вред них про-
из во да ће бити зашти ће но. Држа-
ва ће интер ве ни са ти у момен ти ма 
када про из во ђач ка цена пад не 
испод тржи шне. Про из во ђач ку 
цену ћемо да утвр ђу је мо сва ке 
годи не у јану а ру, онда ћемо се тру-
ди ти да мера ма интер вен ци је 
коли ко-толи ко ума њи мо после ди-
це, уко ли ко буде потреб но. На при-
мер, ове годи не поред сви ња има-
мо озби љан про блем са тре шња-
ма, у овој првој тури. Зато што је 
било кишно вре ме и тре шње нису 
ква ли те та какав би задо во љио 
изво зне кри те ри ју ме, али ја оче ку-
јем за десе так дана када буду дру-
ге сор те, да има мо ту знат но бољу 
ситу а ци ју да кре не мо извоз за 

Руси ју, наја вио је Неди мо вић. 
Тако ђе у раз го во ру са пољо при-

вред ни ци ма у Јаску и Нови ма Кар-
лов ци ма мини стар Неди мо вић је 
наја вио реги стар отку пљи ва ча, 

одно сно тако зва них наку па ца. 
– Иде ја је да регу ли ше мо ста тус 

отку пљи ва ча, или како их код нас у 
сели ма зову накуп ци. Да се зна ко 
то сме, а ко не сме да ради. Кад 
неки пољо при вред ник про да сво ју 
робу оно ме ко то не сме да ради, а 
касни је се поја ви про блем са 
напла том, ја ту не могу ништа. Ако 
про да реги стро ва ном отку пљи ва-
ча, онда посто је мере зашти те, 
могућ ност да се реа гу је на сли чан 
начин  као код тури стич ких аген ци-
ја.  Пред ви ђен је систем депо зи та 
из којих би се исплаћивали људи 
уко ли ко дође до неких про бле ма, 
рекао је Бра ни слав Неди мо вић.

Покра јин ски секре тар за пољо-
при вре ду Чедо мир Божић је иста-
као да ће уско ро за сто ча ре бити 
уве де на још јед ну кон курс на лини-
ја.

– Поред сада шњих кон кур са за 
опре ма ња сто чар ских фар ми, уве-
шће мо још јед ну лини ју којом ћемо 
директ но да помог не мо нашим 
сто ча ри ма. Тако ђе, пред ви де ли 
смо и кон курс ну лини ју која ће се 
одно си ти на рурал ни тури зам, како 
бисмо уна пре ди ли сео ска дома-
ћин ства која желе да поред пољо-
при вре де се делом баве и тури-
змом, рекао је Божић.

Ина че, како је рече но, мини стар 
Бра ни слав Неди мо вић је у непу не 
две годи не посе тио гото во 700 
села широм Срби је. 

Е. М. Н.

Током посе те Новим Кар лов ци ма и 
пољо при вред ном газдин ству Мирић, 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак још јед ном је иста као и да та 
срем ска локал на само у пра ва издва ја 
зна чај на сред ства за раз вој пољо при-
вре де и рурал них под руч ја кроз раз-
ли чи те кон курс не лини је.

– Поред већ добро позна тих кон кур-
са, ми смо једин стве ни по томе што 
смо омо гу ћи ли мла дим брач ним 
паро ви ма да обез бе де себи „кров над 
гла вом“ купо ви ном кућа на селу, за 
шта смо про шле годи не издво ји ли 
сред ства те је тако збри ну то седам 
брач них паро ва, иста као је Гак.

Помоћ мла дим брач ним паро ви ма

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не Ириг је рекао да су ова кве 
посе те од изу тет ног зна ча ја.

– Важно је да се успо ста ви дирек-
тан кон такт са пољо при вред ни ци ма 
јер то њима мно го зна чи. Ја бих да се 

захва лим мини стру Неди мо ви ћу и 
покра јин ском секре та ру Божи ћу.  
Наши дома ћи ни су има ли прил ке да 
из прве руке сазна ју неке нове инфор-
ма ци је које су њима од вели ке важно-
сти, рекао је Сто ја ко вић. 

Раз го во ри у Јаску

Оби ла зак дома ћин ства Срђа на Мири ћа у Нови ма Кар лов ци ма

Раз го вор са мешта ни ма Јаска у дома ћин ству Жива на Радој чи ћа
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МИЛАН ПАШИЋ, ПОМОЋ НИК МИНИ СТРА ПРО СВЕ ТЕ ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Ново вози ло за ПУ „Пче ли ца“

Помоћ ник мини стра  про све те, нау ке 
и тех но ло шког раз во ја  Ми лан 
Пашић, коор ди на тор про јек та 

„Инклу зив но пред школ ско обра зо ва ње и 
вас пи та ње“ био је у посе ти Срем ској 
Митро ви ци 2. јуна, када је са гра до на чел-
ни цом Све тла ном Мило ва но вић, начел-
ни ком Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Зора ном Ђури ћем,  оби шао ново и згра ђе-
ни Вртић „Чупе рак“ у Лаћар ку. Истом при-
ли ком, извр ше на је при мо пре да ја ауто мо-
би ла који је у окви ру про јек та купљен за 
посе те и оби ла ске поро ди ца ма чија деца 
иду у вртић по про гра му инклу зи је. Сред-
ства за ауто мо бил је  издво ји ло Мини-
стар ство.

– Град Срем ска Митро ви ца је од 2019. 
годи не у про јек ту Мини стар ства про све те 
„Инклу зив но пред школ ско обра зо ва ње и 
вас пи та ње“. Про је кат финан си ра Свет ска 
бан ка. Пла ни ра но је да се овај про је кат 
завр ши 2022. годи не, а тиче се деце у 
пред школ ским уста но ва ма у нај ра ни је м 
ин клу зив ном пери о ду. Обу хва ће на су 
деца из врти ћа у Лаћар ку и Мачван ској 
Митро ви ци, јер ту има мо нај ви ше ром ске 
попу ла ци је, одно сно деце који ма је 
потреб на помоћ у овом обли ку. Про је кат 
ће се ради ти у три фазе. Ми смо из гран та  
Ми ни стар ства про све те купи ли и ауто мо-
бил, који ће вео ма помо ћи у спро во ђе њу 
про јек та, тако ћемо бити доступ ни сви ма 
који ма је помоћ потреб на. Моћи ћемо да 
дође мо и до свих уда ље ни јих места у 
нашој општи ни. То је циљ- да буде мо 

доступ ни, да дола зи мо, и пру жа мо помоћ 
они ма који ма је помоћ потреб на, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Поред Гра да, у про јек ту су узе ли уче-
шће и Дом здра вља, ПУ „Пче ли ца“, Цен-
тар за соци јал ни рад „Сава“, удру же ње 
гра ђа на „Пар но Ромо ро“ и „Цен тар за 
еко ном ско уна пре ђе ње Рома“. Помоћ ник  
мини стра про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја Милан Пашић иста као је зна чај 
реа ли за ци је про јек та „Инклу зив но пред-
школ ско обра зо ва ње и вас пи та ње“.

– Морам да похва лим Срем ску Митро-
ви цу која је укљу че на у све три ком по нен-
те и јед на је од рет ких локал них само у-
пра ва која је иско ри сти ла мак си мал ни 
потен ци јал про јек та да би уна пре ди ла 
систем пред школ ског вас пи та ња и обра-
зо ва ња. Ком по нен та један, јесте изград-
ња објек та. Има мо при ли ку да се уве ри мо 
да вртић у Лаћар ку, који је недав но изгра-
ђен, заи ста изгле да сјај но. У дру гој ком по-
нен ти је еду ка ци ја вас пи та ча одно сно, 
при ме на но вих осно ва про гра ма. Срем-
ска Митро ви ца је јед на од првих локал них 
само у пра ва која је била пла ни ра на да 
Пра вил ни ком 2019. годи не, уђе у фазу 
хори зон тал них раз ме ра одно сно, раз ме-
на иску ста ва са дру гим пред школ ским 
уста но ва ма које су на истом нивоу обу ке. 
Ту је и тре ћа ком по нен та, која под ра зу ме-
ва  раз го во ре и пла но ве нових актив но сти. 
План је да се ради еду ка ци ја роди те ља и 
укљу че деца из осе тљи вих дру штве них 
гру па, а да се при том раз ви ја ју њихо ви 

потен ци ја ли и мак си мал ни капа ци те ти. 
Веру је мо да је ово један корак уна пре ђе-
ња систе ма пред школ ског обра зо ва ња и 
вас пи та ња. Веру је мо да ће на овај начин 
више деце и роди те ља бити укљу че но и 
еду ко ва но кроз овај про је кат, обја снио је 
Пашић.

Инклу зив ни про гра ми ове врсте су 
првен стве но усме ре ни на децу нај мла ђег 
узра ста,  која дола зе из дру штве но осе-
тљи вих гру па, пру жа ју ћи им подр шку, сти-
му ла ци ју и еду ка ци ју у свим сфе ра ма  
живо та, исто вре ме но ука зу ју ћи на 
важност инсти ту ци о нал ног пред школ ског 
обра зо ва ња и вас пи та ња. Кроз еду ка тив-
ни рад са роди те љи ма и децом, насто ја-
ло се да се схва ти зна чај раног раз во ја 
деце, а пого то во када се ради о деци која 
живе у сиро ма штву, или има ју смет ње у 
раз во ју.  

Зоран Ђурић је додао да се у савре ме-
ном школ ском систе му послед њих годи на 
реа ли зу ју рефор ме и про це си са циљем 
раз во ја прак се инклу зив ног обра зо ва ња.

- У окви ру про јек та, у систем пред школ-
ског обра зо ва ња и  вас пи та ња  успе ли 
смо да укљу чи мо децу уз дру штве но осе-
тљи вих гру па, а про гра мом је обу хва ће но 
више од 80 деце ром ске наци о нал но сти. 
Задо вољ ни смо резул та ти ма. Про цес 
инклу зи је  ће и убу ду ће има ти сво је место 
као један од импе ра ти ва у пред школ ском, 
основ ном и сред њо школ ском обра зо ва-
њу, каже Зоран Ђурић. К. Вереш

Фото: Б. Туца ко вић 

Пла ни ра но је да се про је кат „Инклу зив но пред школ ско обра зо ва ње и вас пи та ње“ 
завр ши 2022. годи не, а тиче се деце у пред школ ским уста но ва ма у нај ра ни је м ин клу
зив ном пери о ду. Обу хва ће на су деца из врти ћа у Лаћар ку и Мачван ској Митро ви ци, 
јер ту има мо нај ви ше ром ске попу ла ци је, одно сно деце који ма је потреб на помоћ у 
овом обли ку, рекла је Све тла на Мило ва но вић

Све ча на при мо пре да ја кљу че ва
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Матур ске вече ри о тро шку Гра да
Уче ни ци завр шних 

годи на сред њих шко-
ла са нестр пље њем 

ишче ку ју про сла ве матур-
ских вече ри. С обзи ром на 
то да про цес иму ни за ци је у 
Срем ској Митро ви ци про-
ти че на задо во ља ва ју ћем 
нивоу, да је вак ци ни са но 
пре ко 50 посто попу ла ци-
је, Град Срем ска Митро-
ви ца је одлу чио да овог 
лета пре у зме ком плет ну 
орга ни за ци о ну и финан-
сиј ску одго вор ност за про-
сла ву матур ских вече ри 
за свих шест митро вач ких 
сред њих шко ла. Про сла ве 
ће се одр жа ти кра јем јуна 
у лет њој башти Ресто ра-
на „Срем“ у орга ни за ци ји 
Град ске упра ве за обра зо-
ва ње и Град ске упра ве за 
кул ту ру и спорт. 

– Матур ско вече је про-
сла ва која се пам ти чита-
вог живо та, те про сла ве 
уче ни ци завр шних раз ре-
да сред ње шко ле ишче ку ју 
с нестр пље њем, њима се 
обе ле жа ва завр ше так јед-
не фазе шко ло ва ња мла-
дих, али и поче так НОВЕ 
живот не епо хе. С обзи-
ром на то да има мо број на 
огра ни че ња услед пан де-

ми је виру са коро не, која 
тра је већ годи ну и по дана, 
а узи ма ју ћи у обзир тре нут-
ну епи де ми о ло шку ситу а-
ци ју која се побољ ша ва и 
чиње ни цу да се нала зи мо 
у повољ ној иму но-фази 
кад про цес масов не иму-
ни за ци је у нашем гра ду 
тече на задо во ља ва ју ћем 
нивоу и да је пре ко поло ви-

не пуно лет них Митров ча на 
вак ци ни са но, Град је донео 
одлу ку да дозво ли орга ни-
зо ва ње сред њо школ ских 
мату рант ских вече ри и да 
на себе пре у зме ком плет ну 
финан сиј ску и орга ни за ци-
о ну одго вор ност. Орга ни зо-
ва ће се тако да мату ран ти 
ове годи не неће сно си ти 
ника кве тро шко ве за про-

сла ве матур ске вече ри. 
Има мо укуп но 840 мату-
ра на та из шест шко ла, с 
тим што ће пет мату ра на-
та Музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић” про сла ви ти 
зајед но са Митро вач ком 
гим на зи јом, рекао је заме-
ник гра до на чел ни це Петар 
Самар џић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Петар Самарџић

ЈП „СРЕМ ГАС“

Нови еко ло шки одо рант гаса
При род ни гас је све више у упо-

тре би због број них пред но сти 
у одно су на оста ле енер ген те. 

Овај енер гент је без боје и мири са, 
а да би се омо гу ћи ла без бед на упо-
тре ба, потреб но је спро ве сти основ-
ну пре вен тив ну меру- одо ри за ци ју. 
Одо ран ти који се дода ју гасу има ју 
спе ци фи чан мирис и лаки су за пре-
по зна ва ње уко ли ко дође до цуре ња 
гаса. Поја ва карак те ри стич ног мири са 
током цуре ња гаса један је од кључ-
них фак то ра за сигур ну упо тре бу гаса 
у сва ко днев ном живо ту. Од 3. јуна, 
Јав но пред у зе ће „Срем гасׅ“ заме ни ло 
је посто је ћи одо рант новим, еко ло шки 
при хва тљи ви јим. То зна чи да гас неће 
има ти мирис као до сада, већ ће бити 
оштр ог „љутогׅ“ мири са.

– Пра вил ни ком за несме та ну и без-
бед ну дистри бу ци ју при род ног гаса, 
пред ви ђе но је да се до кра ја 2022. 
годи не оба ви заме на посто је ћег одо-
ран та еко ло шки исправ ни јим и у том 
сми слу без бед ни јим, што смо и учи-

ни ли.  Важно је да наши потро ша чи 
зна ју да овај одо рант има дру га чи ји 
мирис. По спе ци фи ка ци ји, он се опи-
су је као љут. Због тога све потро ша че 
моли мо да нас, уко ли ко осе те такав 
мирис, одмах оба ве сте и кон так ти ра ју 
наше дежур не слу жбе, које су доступ-
не 24 часа днев но. Чим се осе ти тај 
мирис, зна чи да гас негде цури, рекао 
је Дра ган Будо шан, извр шни дирек тор 
Јав ног пред у зе ћа „Срем гас“.

Уко ли ко се осе ти мирис гаса, 
потреб но је затво ри ти гасну сла ви-
ну и напу сти ти обје кат. Не пали ти 
све тло, а уко ли ко је искљу че но, не 
пали ти га. Одмах отво ри ти про зо ре 
и вра та и напра ви ти про ма ју. Ника ко 
не уно си ти отво рен пла мен, не пуши-
ти, не кори сти ти елек трич но зво но, 
не кори сти ти теле фон ни било коју 
елек трич ну напра ву. У слу ча ју да се 
осе ти мирис гаса, потреб но је позва-
ти дежур ну слу жбу на број теле фо на: 
064/ 88-94-580.

З. Попо вић
Дра ган Будо шан
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РЕГИ О НАЛ НА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА „СРЕМ“

Обу ка о при ме ни Зако на о архив ској гра ђи
Реги о нал на при вред на комо ра 

„Срем“ у сарад њи са Исто риј ским 
архи вом „Срем“ током јуна орга-

ни зу је бес плат ну обу ку на тему при ме-
на новог зако на о архив ској гра ђи и 
архив ској делат но сти „Оба ве зно доста-
вља ње пре пи са архив ске књи ге“. Пре-
да вач, одно сно тре нер је Мир ја на 
Меда лић, виши архи вист. Од  фебру а ра 
2021. годи не, у Репу бли ци Срби ји при-
ме њу је се нови Закон о архив ској гра ђи 
и архив ској делат но сти који, осим 
редов них закон ских оба ве за, поо штра-
ва и закон ске казне.

 Зако ном су уве де не нове оба ве зе за 
све субјек те који ства ра ју архив ску гра-
ђу и доку мен тар ни мате ри јал (држав не 
орга не и орга ни за ци је, орга не тери то-
ри јал не ауто но ми је и једи ни ца локал не 
само у пра ве, уста но ве, јав на пред у зе ћа, 
при вред на дру штва, пред у зет ни ке, 
лица која оба вља ју реги стро ва ну делат-
ност). Закон о архив ској гра ђи уво ди 

раз ли чи та пра ви ла за јав ни и при ват ни 
сек тор. Нови Закон о архив ској гра ђи 
при ме њу је се на све, одно сно, оба ве зу 
ускла ђи ва ња са новим про пи сом има ју 
сва лица која се сма тра ју ства ра о ци ма 
архив ске гра ђе и доку мен тар ног мате-
ри ја ла, а то су сва прав на лица, како из 
при ват ног, тако и из јав ног сек то ра, као 
и физич ка лица која оба вља ју делат-
ност.

Обу ка ће се одр жа ти у свим општи на-
ма Сре ма: у Руми 14. јуна од 11 сати, 
кон фе рен циј ска сала Кул тур ног цен тра 
Рума, Вељ ка Дуго ше ви ћа 102, Ста рој 
Пазо ви од 16. јуна од 11 часо ва, Бела 
згра да, Трг Зора на Ђин ђи ћа бб, затим у 
Инђи ји 17. јуна од 11 сати у вели кој 
сали Кул тур ног цен тра. У Срем ској 
Митро ви ци ће се обу ка одр жа ти 22. јуна 
у вели кој сали Град ске куће у 11 сати, 
Све тог Дими три ја 13. У Ири гу ће се еду-
ка ци ја реа ли зо ва ти 24. јуна у 11 сати у 
Општин ској упра ви Вој во де Пут ни ка 1. 

Затим, у Пећин ци ма 25. јуна од 11 часо-
ва у сали за састан ке Општин ске упра-
ве, Сло бо да на Баји ћа 5 и Шиду 29. јуна 
у скуп штин ској сали, Кара ђор ђе ва 2 од 
10 сати. Сви заин те ре со ва ни пола зни-
ци се могу при ја ви ти путем теле фо на: 
022/610-778 и 060/ 55-73-954, или на 
мејл адре су: bilja na.milo va no vic@pks.rs. 
Пола зни ци ће про ћи кроз два дела обу-
ке. У првом делу, који тра је 45 мину та, 
пола зни ци ће се упо зна ти са закон ским 
про пи си ма и архив ској гра ђи некад и 
сад, уво ђе њу елек трон ског доку мен та 
кроз нови Закон, оба ве зи доно ше ња 
општих ака та у кан це ла риј ском посло-
ва њу и казне ним одред ба ма у Зако ну. У 
дру гом делу обу ке, који тако ђе тра је 45 
муну та, пола зни ци ће нешто више 
сазна ти о прак тич ној при ме ни новог 
Зако на и под за кон ских ака та, упи су у 
основ ну еви ден ци ју о архив ској гра ђи-
архив ска књи гаи уни шта ва њу без вред-
ног доку мен тар ног мате ри ја ла.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ОДБО РА ЗА  ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Зелена одборничка група
У духу Свет ског дана 

зашти те живот не сре-
ди не, који се обе ле жа-

ва 5. јуна, у Град ској кући је 
одр жа на сед ни ца Одбо ра 
за зашти ту живот не сре ди-
не Народ не скуп шти не. Одр-
жа ва ње сед ни це у Срем ској 
Митро ви ци, подр жао је Петар 
 Са мар џић, заме ник гра до-
на чел ни це, који се том при-
ли ком захва лио при сут ни ма 
и иста као да сед ни ца пред-
ста вља на чин да се  на род ни 
посла ни ци при бли же про бле-
ми ма гра ђа на и на локал ном-
ни во у и додао да се реше ња 
тако лак ше нала зе.

- Желео бих да похва лим 
ова ква одр жа ва ња скуп штин-
ских одбо ра ван седи шта 
Народ не скуп шти не, јер сма-
трам да се на тај начин кроз 
децен тра ли за ци ју одлу чи ва-
ња бли же допи ре и дола зи до 
локал них про бле ма, локал-
них потре ба и ефи ка сни ји 
начин за њихо во реша ва ње. 
На сед ни ци је на днев ном 
реду било посло ва ње Реги о-
нал не депо ни је Срем-Мачва, 
покре та ње ини ци ја ти ве за 
фор ми ра ње „зеле не“ одбор-
нич ке гру пе у Скуп шти ни 
гра да и укљу чи ва ње цивил-
ног, невла ди ног сек то ра у 
рад град ског Пар ла мен та 
кроз фор му тако зва не зеле-
не сто ли це. Осим тога, било 
је речи и о тема ма из обла-
сти еко ло ги је: озе ле ња ва ње 
зеле них повр ши на, где је овај 

скуп штин ски Одбор већ имао 
уче шћа прет ход нр годи не, 
о збри ња ва њу пести цид ног 
отпа да, теме у обла сти саку-
пља ња леко ви тог биља и у 
обла сти гљи вар ства и оста ле 
теме, које се нала зе у Раз-
вој ном про гра му Срем ска 
Митро ви ца 2020-2025, рекао 
Самар џић.

Сед ни ци је пред се да вао 
пред сед ник Одбо ра за зашти-
ту живот не сре ди не Народ не 
скуп шти не проф. Др Љубин ко 
Рако њац.

- Ову сед ни цу је подр-
жа ла орга ни за ци ја УАДП и 
швај цар ска Кан це ла ри ја за 
сарад њу кроз про је кат јача-
ња пар ла мен тар не демо кра-
ти је. На ини ци ја ти ву Томи-
сла ва Јан ко ви ћа, жели мо 

да се у град ској Скуп шти ни 
фор ми ра „зеле на“ одбор нич-
ка гру па, која ће ређа ва ти 
про бле ме у обла сти живот не 
сре ди не. Важна је сарад ња и 
са орга ни за ци ја ма цивил ног 
дру штва и ми у Скуп шти ни 
има мо Одбор кроз меха ни-
зам „зеле не сто ли це“ па се 
надам да ће слич ни обли ци 
бити поста вље ни и у локал-
ним само у пра ва ма, рекао је 
Рако њац.

Народ ни посла ник, Томи-
слав Јан ко вић инфор ми сао 
је Одбор о првој тач ки днев-
ног реда сед ни це, одно сно о 
ини ци ја ти ви за фор ми ра ње 
„зеле не“ одбор нич ке гру пе у 
Скуп шти ни гра да.

-Ми смо зацр та ли вели-
ки циљ да на нивоу гра да 

Срем ска Митро ви ца у Скуп-
шти ни фор ми ра мо тако зва ну 
нефор мал ну зеле ну одбор-
нич ку гру пу и дамо допри нос 
у реша ва њу про бле ма еко-
ло ги је у гра ду. После поди-
за ња при вред не актив но сти, 
упо шља ва ња наших гра ђа-
на, поди же мо лестви цу на 
виши ниво и жели мо да већи 
допри нос дамо раз во ју еко ло-
шке све сти гра ђа на. Сма тра-
мо да ће  зеле на одбор нич-
ка гру па дати свој допри нос. 
Нада мо се да ће овај при мер 
из Срем ске Митро ви це зажи-
ве ти на нивоу чита вог Сре ма, 
али и на про сто ру целе Срби-
је. Ово је пилот-про је кат, који 
тре ба да се прво орга ни зу је у 
нашем гра ду, обја снио је Јан-
ко вић. К. Вереш

Петар Сма ра џић Љубин ко Рако њац Томи слав Јан ко вић
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Пад бро ја обо ле лих,
уго сти те љи раде до поно ћи

Сед ни ца град ског Шта ба за ван-
ред не ситу а ци је је одр жа на 1. 
јуна и на њој је било речи о епи-

де ми о ло шкој ситу а ци ји у Срем ској 
Митро ви ци и целом Сре му, као и о про-
це су иму ни за ци је гра ђа на про тив коро-
на-виру са. Како је рекла дирек тор ка 
Заво да за Јав но здра вље др Нада Зец 
Пет ко вић, епи де ми о ло шка ситу а ци ја је 
и даље ван ред на, али се уоча ва пад 
бро ја обо ле лих од инфек ци је ковид-19. 
Др Адил Елхаг, начел ник Опште меди-
ци не, иста као је да се при ме ћу је пад 
бро ја првих пре гле да у ковид-амбу лан-
та ма, а да про цес вак ци на ци је про ти че 
добро. Вак ци ни са но је пре ко 50 посто 
Митров ча на. Дирек тор Опште бол ни-
це др Дра ган Мало ба бић је навео да 
се у коро на-цен тру те уста но ве уоча ва 
кон стан тан пад бро ја паци је на та. Како 
је на сед ни ци Шта ба рекао кому нал ни 
инспек тор Милош Маџић, доне се на је 
одлу ка да уго сти тељ ски објек ти раде 
од 6.00 сати до поно ћи сва ког дана, уз 
пошто ва ње епи де ми о ло шких места.

Др Нада Зец Пет ко вић је рекла да је 
1. јуна у Сре му било 320 лица са актив-
ном инфек ци јом коро на-виру са, док је 
у Срем ској Митро ви ци тај број био 121.

– Тре нут на ситу а ци ја услед пан де ми-
је, оце њу је се као непо вољ на са тен ден-
ци јом даљег пада бро ја обо ле лих. Број 
лица са инфек ци јом ковид-19 у Ста рој 
Пазо ви је 43, Руми 33, Инђи ји 67, у Ири-
гу шест лица, у Шиду и Пећин ци ма по 25 
лица. Из дана у дан се беле жи пад ново-
о бо ле лих лица и расте број изле че них. 
У прет ход ном дану, 31. маја, реги стро-
ва на су само два нова слу ча ја инфек-
ци је, по један у Руми и Срем ској Митро-
ви ци, док оста ле општи не нису има ле 
нијед но лице реги стро ва но инфек ци ју 
коро на-виру са. Дијаг но за се и даље 
поста вља брзим анти ген ским тестом и 
ПЦР дијаг но сти ком. Тренд пада реги-

стро ва них лица беле жи се од 1. маја  и 
тај пово љан тренд је кон ти ну и ран тако 
да днев но беле жи мо и општи не које 
нема ју нијед но реги стро ва но лице. У 
прет ход ном пери о ду, има ли смо и два 
дана када није било нијед но лице пози-
тив но у целом Срем ском окру гу. Број 
пред ло га за изо ла ци ју доста вљен Сани-
тар ној инспек ци ји за Срем ску Митро ви-
цу је 135 лица, Руму 42, Инђи ју 79, Шид 
32, Ста ру Пазо ву 55, Пећин це 35 и Ириг 
13, рекла је др Нада Зец Пет ко вић. 

Др Адил Елхаг је рекао да је 31. маја 
у ковид амбу лан та ма оба вље но 18 пре-
гле да.

– Од 1. маја има мо пад бро ја пре гле-
да у ковид амбу лан та ма. Тако ђе, 31. 
маја је било 22 кон трол на пре гле да, а 
од тих 18 пре гле да, два су била анти ген 
пози тив на. Вак ци на ци ја и даље тра је на 
свим вак ци нал ним пунк то ви ма који су 
отво ре ни. Има ли смо 31. маја 355 датих 
првих доза, а дру гих доза 446, што је 
укуп но било 801 доза дате вак ци на про-
тив кови да-19. Ова кав обу хват вак ци-
на ци је даје нам резул та те и види мо да 
се у ковид амбу лан та ма сма њу је број 
зара же них и лица која тра же помоћ, 
иста као је др Елхаг.

Он је додао да је првом дозом у Срем-
ској Митро ви ци вак ци ни са но 31.966 
лица, одно сно 51,77 посто, а дру гом 
дозом 26.020 лица што чини 42,14 про-
це на та Митров ча на.

Др Мало ба бић је казао да се у ковид 
оде ље њу Опште бол ни це на респи ра то-
ру нала зи три паци јен та, а пето ро је на 
интен зив ној нези.

– Уоча ва мо кон стан тан пад бро ја 
паци је на та и надам се да ће се уско ро 
сте ћи усло ви да изме сти мо ковид оде-
ље ње у дру ги обје кат, како бисмо омо-
гу ћи ли функ ци о ни са ње хирур шког бло-
ка. Тако ђе, надам се да ће уско ро бити 
пуште ни тер ми ни за пре гле де у ИЗИС-у 

и да ће се поче ти оба вља ти редов но 
кон тро ле хро нич них паци је на та и лече-
ње паци је на та који су дуго трпе ли и 
чека ли због тога што је Бол ни ца била 
мак си мал но анга жо ва на на лече њу 
паци је на та који су обо ле ли од кови да. 
Про це нат који пока зу ју наши вак ци нал-
ни тимо ви су задо во ља ва ју ћи и надам 
се да пола ко изла зи мо из кри зе и да ће 
наста вак вак ци на ци је дове сти до тога 
да се лоша епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
неће пона вља ти, иста као је др Мало ба-
бић.

Кому нал ни инспек тор Милош Маџић 
је рекао да био ско пи могу ради ти тако 
да послед ња про јек ци ја не поч не после 
23 часа, до када могу ради ти бла гај на 
за про да ју кара та и за те про јек ци је. 
Број уче сни ка на кон гре си ма, послов-
ним и науч ним ску по ви ма у затво ре ном 
је пове ћан на 200 осо ба. 

– Рад но вре ме обје ка та без огра ни че-
ња оста је исто као у пре ђа шњем пери-
о ду: апо те ке, бен зин ске пум пе, трго вин-
ски, уго сти тељ ски и дру ги објек ти који 
оба вља ју доста ву хра не, могу ради ти 24 
часа као и орди на ци је и лабо ра то ри је 
које пру жа меди цин ске услу ге. Сви трго-
вин ски, занат ски и уго сти тељ ски објек ти 
могу ради ти од 6 до 24 часа сва ког дана. 
Не може се изво ди ти музич ко – сцен ски 
про грам ужи во у уго сти тељ ским објек-
ти ма после 18.00 часо ва, а укуп на попу-
ње ност објек та не може бити већа од 50 
посто мак си мал не попу ње но сти. Изме-
ђу сто ло ва мора бити раз мак од нај-
ма ње два метра, а за сто лом не може 
седе ти више од пет осо ба. Од 6 до 22 
часа могу ради ти затво ре ни или отво ре-
ни трго вин ски цен три и слич ни објек ти у 
који ма се оба вља делат ност у обла сти 
трго ви не на мало, рекао  је инспек тор 
Маџић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

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

Посе та меди цин ским рад ни ци ма

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило-
ва но вић и дирек то ри ца Заво да за 
јав но здра вље прим. др Нада Зец 

Пет ко вић, посе ти ле су 5. јуна Соко ба њу, 
где у хоте лу „Мора ви ца“ на више него 
заслу же ном одмо ру бора ве меди цин ски 
рад ни ци из Срем ске Митро ви це.

Четвр та гру па меди цин ских рад ни ка 
из Заво да за јав но здра вље и Опште 
бол ни це допу то ва ли су 4. јуна у Соко-
ба њу где бора ве пет дана. Ини ци ја тор 
и покро ви тељ овог путо ва ња је Град 

Срем ска Митро ви ца у сарад њи са КПЗ-
ом.

Гра до на чел ни цу и дирек то ри цу 
Заво да за јав но здра вље доче ка ле су 
Андреа Лазић, виши сани тар ни тех ни-
чар Заво да за јав но здра вље, и Ива на 
Мати ја ше вић, док тор меди ци не Заво да 
за јав но здра вље.

Вид но рас по ло же ни, а при јат но изне-
на ђе ни нена ја вље ном посе том гра до-
на чел ни це и дирек то ри це Заво да за 
јав но здра вље, меди цин ски рад ни ци су 

иста кли да су вео ма задо вољ ни сме-
шта јем, да им одмор при ја, јер иако је 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја повољ ни ја, 
бор ба про тив виру са коро не још увек 
није гото ва.

Гра до на чел ни ца Мило ва но вић је 
иста кла да је ово нај ма ње што је Град 
могао да учи ни за меди цин ске рад ни ке, 
који дано ноћ но раде у посеб ним усло-
ви ма, под вели ким ризи ком за соп стве-
не живо те, уз мак си ма лан труд и зала-
га ње. 

ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

За Ната ши но лече ње при ку пље но
пре ко 152 хиља де дина ра

На пла тоу испред Желе
знич ке ста ни це 6. јуна 

орга ни зо ван је још један у 
низу хума ни тар ни кон церт 

за при ку пља ње нов ца за 
лече ње Митров чан ке Ната
ше Недић. Кон церт је орга
ни зо ва ла Месна зајед ни ца 

„Сутје ска“, а сви рао је 
бенд „Sta tion Blu es“ и 

музи чар Дра го слав Јан ко
вић. Вели ки број Митров

ча на је ужи вао у изво ђе њу 
бен да „Sta tion Blu es“, а 

при ку пље но је 152 хиља де 
дина ра. Три де сет дво го ди
шња Ната ша Недић болу је 
од рет ког кар ци но ма мате

ри це, а њена бор ба тра је 
од 2018. годи не. За јед ну 

тера пи ју, коју Ната ша 
доби ја на сва ки 21 дан, 

потреб но је издво ји ти 
шест хиља да евра.

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“
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УРЕ ђЕ ЊЕ ПРИ ЛА ЗНОГ ПУТА ДО „ВИЛЕ ДАВИ ДО ВИЋ“ У МАНђЕЛОСУ

Брига о туристичким домаћинствима
Дирек тор ка Аген ци је за рурал ни 

раз вој Души ца Павло вић и Душан 
Дрча, дирек тор Тури стич ке орга-

ни за ци је, посе ти ли су 4. јуна сео ско 
тури стич ко дома ћин ство „Вилу Дави до-
вић“ у Ман ђе ло су. Како је рекла Души-
ца Павло вић, циљ посе та тури стич ким 
сео ским дома ћин стви ма јесте пру жа ње 
саве то дав не и струч не помо ћи и упо зна-
ва ње са про бле ми ма које има ју њихови 
вла сни ци, како би се ти про бле ми и 
реши ли.

- Данас реша ва мо дуго го ди шњи про-
блем „Виле Дави до вић“, а то је шљун-
че ње при ла зног пута до њихо вог има ња. 
Ина че, циљ посе та сео ским тури стич ким 
дома ћин стви ма, које ћемо и даље реа-
ли зо ва ти јесте да ситу а ци ју сагле да мо 
на тере ну, раз го ва ра мо са вла сни ци ма, 
сазна мо њихо ве про бле ме и  да их зајед-
нич ком сарад њом локал не само у пра ве, 
свих инсти ту ци ја на нивоу локал не само-
у пра ве и уз њихо ву помоћ и сарад њу 
реши мо, обја сни ла је Души ца Павло вић.

Вла сни ца Виле Ана Дави до вић каза ла 
је да већ пет годи на успе шно послују и 
да су доби ли подр шку град ских инсти-
ту ци ја за уре ђе ње пута до њихо ве виле. 

– Тру ди мо се да при ка же мо Срем ску 
Митро ви цу и око ли ну у нај бо љем могу-
ћем све тлу. Данас се реша ва важан 

про блем за нас, јер је пут до Виле био 
заи ста лош. Задо вољ ни смо послов њем 
нашег сео ског дома ћин ства, успе ва мо 
да при ву че мо пажњу дома ћих и стра них 
гости ју, рекла је Ана Дави до вић. 

Душан Дрча иста као је да су радо ви 
на путу до „Виле Дави до вић“ доказ да 
Град Срем ска Митро ви ца бри не о сео-

ским тури стич ким дома ћин стви ма.
– Данас смо један вели ки про блем 

реши ли. Зна мо да наш град има вели-
ки потен ци јал, не само сам град него и 
сва сео ска тури стич ка дома ћин ства која 
су, про шле годи не за вре ме пан де ми је, 
дожи ве ла вели ку екс пан зи ју и нада мо 
се да ће се наста ви ти раст бро ја тури-
ста и ове годи не. Тури стич ка орга ни за-
ци ја и Град Срем ска Митро ви ца и даље 
подр жа ва ју сва сео ска тури стич ка дома-
ћин ства. Из дана у дан све више људи 
се инфор ми ше у Град ској упра ви шта 
је потреб но за кате го ри за ци ју сео ских 
дома ћин ста ва, рекао је дирек тор Дрча.

За све љуби те ље при ро де „Вила 
Дави до вић“ у Ман ђе ло су пру жа мно го 
више од оче ки ва ног, и мно ги ма је иде-
ал но место за одмор. Сме ште на на 
југо за пад ним оброн ци ма Фру шке Горе, 
довољ но дале ко од урба не сре ди не. Уз 
при ро дан амби јент који гаран ту је мир и 
при ват ност, доступ ни су и садр жа ји као 
што је игра о ни ца на отво ре ном, спорт-
ска игра ли шта, шет ња око ли ном, оби-
ла зак наци о нал ног пар ка Фру шка гора, 
посе та сли кар ском ате љеу, суве ни ри, 
дома ћи про из во ди и зим ни ца при пре-
мље ни од воћа и повр ћа са има ња.

К. Вереш

РУМА
Ком плет но ревак ци ни сан 
15.401 гра ђа нин

Закључ но са 7. јуном у рум ској општи ни је прву 
дозу при ми ло 17.851 лице, док је ком плет но ревак-
ци ни сан 15.401 гра ђа нин.

Масов на вак ци на ци ја се и даље врши, а од 5. до 
13. јуна гра ђа ни могу да се вак ци ни шу, без зака зи-
ва ња, на вак ци нал ном пунк ту у Кул тур ном цен тру. 

Тако су се 5. и 6. јуна вак ци ни са ли без зака зи ва-
ња у тер ми ну од 8 до 13 часо ва.

Од 7. до 11. јуна вак ци на ци ја на овом пунк ту се 
оба вља од 14 до 18 часо ва, а потом опет за викенд 
12. и 13. јуна у тер ми ну од 8 до 13 часо ва. 

С. Џ.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ 
Ста бил на епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја

У општи ни Пећин ци епи де ми о ло-
шка ситу а ци ја је изу зет но ста бил на, 
па тако већ 10 дана није потвр ђен 
није дан нови слу чај инфек ци је коро-
на-виру сом, а уку пан број актив них 
слу ча је ва је опао на 18.

У Шта бу за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци то при пи су ју све 
већем бро ју вак ци ни са них и ревак ци-
ни са них гра ђа на. Од почет ка вак ци-
на ци је прву дозу вак ци не при ми ло је 
5.708, а обе дозе вак ци не при ми ло је 

4.622 гра ђа на пећи нач ке општи не.
И поред зна чај ног побољ ша ња 

епи де ми о ло шке ситу а ци је, у пећи-
нач ком Шта бу за ван ред не ситу а ци је 
нагла ша ва ју да овај број вак ци ни са-
них још увек није дово љан за пости-
за ње пот пу ног колек тив ног иму ни те-
та и апе лу ју на све гра ђа не који се 
још увек нису вак ци ни са ли да то што 
пре учи не због сво је без бед но сти, 
али и без бед но сти сво јих поро ди ца и 
целе локал не зајед ни це.

Посе та сео ском тури стич ком дома ћин ству „Вила Дави до вић“ у Ман ђе ло су

Уређење прилазног пута
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Првим реба лан сом пове ћан буџет 
за ско ро 188 мили о на дина ра
Први реба ланс општин-

ског буџе та за теку ћу 
годи ну је усво јен на 

сед ни ци Скуп шти не општи не 
Рума која је одр жа на 1. јуна. 
Реба ланс под ра зу ме ва ускла-
ђи ва ње при хо да и рас хо да на 
нижем, вишем или истом 
нивоу, а рум ски одбор ни ци су 
првим реба лан сом ускла ди ли 
при хо де и рас хо де на вишем 
нивоу, тако да је општин ски 
буџет пове ћан за 187.835.193 
дина ра. 

– Основ ни раз лог за реба-
ланс је рас по де ла суфи ци та 
на одре ђе не апро при ја ци је 
рас хо да по осно ву одлу ке о 
завр шном рачу ну буџе та за 
2020. годи ну, као и закљу чак 
Вла де из децем бра про шле 
годи не о новим осно ви ца ма 
за пла те иза бра них и поста-
вље них лица и запо сле них у 
орга ни ма и слу жба ма локал-
не вла сти. Иска за на је и 
потре ба поје ди них кори сни ка 
буџе та, да се у окви ру рас хо-
да извр ше изме не како би се 
обез бе ди ло несме та но функ-
ци о ни са ње Општи не у наред-
ном пери о ду – ука за ла је 
Биља на Дамља но вић, шефи-
ца Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду.

Тако ће укуп но пла ни ра ни 
при хо ди и при ма ња овим 
реба лан сом изно си ти 
2.247.566.358 дина ра. У окви-
ру поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке, пла ни ра-
но је пове ћа ње у укуп ном 
изно су од 100 мили о на дина-
ра, док ће пове ћа ње код 
дона ци ја, помо ћи и тран сфе-
ра бити за 47 мили о на дина ра 
већи са нивоа покра јин ске и 
репу блич ке вла сти. Тако ђе, 
ана ли зом је утвр ђе на потре ба 
да се рас хо ди, код директ них 
и инди рект них кори сни ка, 
негде пове ћа ју а негде сма-
ње. Тако се, код про гра ма 
кому нал на делат ност пове ћа-
ва ју сред ства за финан си ра-
ње про јек та уре ђе ња мале 
фон та не и пла тоа око ње, који 
вре ди 24,7 мили о на дина ра, 
као и за набав ку кан ти, кон теј-
не ра и роло кон теј не ра за 
реги о нал ну депо ни ју у виси ни 
од 8,2 мили о на дина ра. И 
пољо при вре да је доби ла 
додат на сред ства у виси ни 10 
мили о на дина ра, док сред-
ства из Покра ји не изно се 20 
мили о на за уре ђе ње атар ских 
путе ва и отре си шта. Код про-
гра ма орга ни за ци је сао бра ћа-

ја и сао бра ћај не инфра струк-
ту ре ради ће се инфра струк ту-
ра у про ду жет ку Добро во љач-
ке ули це, а вред ност про јек та 
је 46,8 мили о на дина ра. Пла-
ни ра но је и пове ћа ње сред-
ста ва од 27,6 мили о на дина ра 
код УПВО „Поле та рац“ за про-
је кат „Коц ки ца 2“ са рекон-
струк ци јом кухи ње у посто је-
ћем објек ту. 

Пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић је прво изра зио 
задо вољ ство реа ли за ци јом 
општин ског буџе та од ско ро 
87 про це на та у про шлој годи-
ни, када се и посло ва ње 
одви ја ло у тешким усло ви ма 
пан де ми је коро на- виру са.

 - Ово је тако ре ћи „слат ки“ 
реба ланс, јер га усва ја мо, не 
зато што нам фали нов ца, 
већ зато што има мо вишка 
нов ца. То пока зу је да Рума 
круп ним кора ци ма иде 
напред, да рум ска при вре да 

ради пуним интен зи те том.
При ход ну стра ну смо поди-

гли за око 200 мили о на дина-
ра. То је оправ да но, јер у 
одно су на дана шњи дан прет-
ход не годи не, само од поре за 
на зара де има мо 80 мили о на 
дина ра више. То пока зу је да 
се људи запо шља ва ју и да су 
поре зи на зара де у кон ти ну и-
те ту већи. За 16 мили о на су 
већи при хо ди од поре за на 
имо ви ну у одно су на исти дан 
про шле годи не, што гово ри да 
се гра ди и да има мо велик 
напре дак у финан сиј ском 
сми слу, па и опре зно пла ни-
ра ни буџет сада пове ћа ва мо 
– рекао је Ман чић.

Он је додао да је то пове ћа-
ње од око 200 мили о на опре-
де ље но за одре ђе не про јек-
те. Запо чи ње рекон струк ци ја 
Дома вој ске, а кра јем неде ље 
би тре ба ло да поч не и град ња 
врти ћа „Коц ки ца 2“, потом је 

ту инфра струк ту ра у про ду-
жет ку Добро во љач ке ули це, 
пове ћа ње сред ста ва за пољо-
при вре ду и оста ло.

Ман чић је одбор ни ке 
инфор ми сао и да је 1. јуна на 
рачу ну било пре ко 300 мили о-
на дина ра, а гото во да нема 
капи тал них про је ка та који већ 
нису пуште ни, сем спорт ске 
инфра струк ту ре. Пове ћа на је 
и пози ци ја за набав ку бес-
плат них уџбе ни ка за све 
основ це за 10 мили о на дина-
ра, а уско ро ће поче ти про да-
ја још чети ри до пет лока ци ја 
на Рум ској петљи, док при хо-
ди од тих про да ја нису ни 
ушли у реба ланс.

Опре де ље на су и сред-
ства, с обзи ром на то да се 
ушло у про цес затва ра ња 
посто је ће Град ске депо ни је и 
посте пе но одво же ње сме ћа 
на Реги о нал ну депо ни ју, а 
нару чен је и идеј ни про је кат 

Биља на Дамља но вић Сте ван Кова че вићСла ђан Ман чић

Сед ни ца СО Рума
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за пре чи стач отпад них вода. 
- Пока зу је мо поли тич ку  

сна гу наше општи не, нико 
никад у Руму није донео толи-
ки новац. Овај „слат ки“ реба-
ланс се усва ја због вишка 
нов ца, док се реба лан си раде 
углав ном кад недо ста је 
новац. Реба ланс је ура ђен 
зато што има мо здра ву при-
вре ду, и због тога што је све 
поста вље но на здра вим осно-
ва ма, а инте ре со ва ње за 
отва ра ње нових пого на и рад-
них места не јења ва. Сна га 
рум ске општи не се огле да у 
реа ли за ци ји вели ких про је ка-
та вред но сти више десе ти на 
мили о на, и то је резул тат 
нашег рада од 2013. годи не – 
рекао је одбор ни ци ма Сла ђан 
Ман чић.

На овој сед ни ци је усво је на 
и одлу ка о завр шном рачу ну 
општин ског буџе та за про шлу 
годи ну,  са изве шта јем о њего-
вом извр ше њу.

Сте ван Кова че вић, пред-
сед ник Скуп шти не општи не, 
иста као је да изве штај о реа-
ли за ци ји буџе та у про шлој, 
као и реба ланс буџе та за ову, 
дају вели ку наду и опти ми-
зам, како код оних који воде 
локал ну само у пра ву, тако и 
оних који ма живот зави си од 
реа ли за ци је про гра ма и мера 
које спро во ди локал на само у-
пра ва. Изве штај је пока зао да 
је оства ре ње буџе та у про-
шлој, ско ро на нивоу 2019. 
годи не, која је про гла ше на за 
рекорд ну, нај у спе шни ју буџет-
ску годи ну у послед њих неко-
ли ко деце ни ја. 

- Та чиње ни ца је још вред-
ни ја, ако има мо у виду да је 
буџет оства рен у годи ни вели-
ке пла не тар не кри зе, у годи ни 
када је заи ста дола зи ло до 
про па сти мно гих инду стриј-
ских гра на. Чиње ни ца је да се 
кри за није толи ко осе ти ла у 
раду при вред них колек ти ва 
који функ ци о ни шу код нас, 

није се осе ти ла ни на буџет-
ско финан си ра ње. И даље су 
при хо ди, који се оства ру ју од 
поре за на дохо дак, нај ве ћа 
при ход на став ка– рекао је 
Кова че вић. 

Он је додао да посеб но 
охра бру је да се реба ланс 
оба вља због пове ћа ња при хо-
да, јер се углав ном, ради када 
недо ста ју сред ства у буџе ту.

 - Пре стан ком ван ред них 
окол но сти може мо оче ки ва ти 
још боље при вред не резул та-
те и још боље пуње ње буџе-
та. Зато може мо оче ки ва ти да 
ћемо све зацр та не раз вој не 
про гра ме у 2021. годи ни 
оства ри ти. Овим изме на ма 
омо гу ћи ли смо да и неке про-
јек те који нису пла ни ра ни за 
ову годи ну, због вишка сред-
ста ва ипак може мо да реа ли-
зу је мо. То је, сва ка ко, раз лог 
за опти ми зам, иста као је 
пред сед ник Скуп шти не 
општи не Сте ван Кова че вић.

Одбор ни ци су на овој сед-
ни ци усво ји ли изве шта је за 
про те клу годи ну о раду јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је 
Општи на осни вач, као и изве-
штај Избор не коми си је о 
спро ве де ним избо ри ма за 
чла но ве саве та месних зајед-
ни ца који су одр жа ни 23. маја. 

Изве штај је под не ла пред-
сед ни ца Избор не коми си је 
Јеле на Бркљач, која је иста-
кла да су избо ри одр жа ни за 
чла но ве саве та свих 20 
месних зајед ни ца и који ће 
има ти од пет до седам чла но-
ва, зави сно од вели чи не сва-
ке месне зајед ни це. Избо ри 
су про те кли без ика квих про-
бле ма, а про це на изла зно сти 
је била нешто пре ко 24 посто.

То је знат но више него на 
избо ри ма 2017. годи не, када 
је тај про це нат изно сио око 11 
одсто од бро ја упи са них бира-
ча. Већа изла зност је забе ле-
же на у сео ским, но у град ским 
месним зајед ни ца ма. Пред-
сед ник рум ске Општи не Сла-
ђан Ман чић је чести тао свим 
иза бра ним чла но ви ма саве та 
и додао да и овај про це нат 
изла зно сти пока зу је жељу 
гра ђа на да се укљу че у поли-
тич ке про це се и иза бе ру сво је 
пред став ни ке.

У окви ру тач ке избо ри и 
име но ва ња, за в.д. дирек то ра 
Уста но ве „Соли дар ност“ име-
но ван је Бра ни слав Павић, 
мастер прав ник, јер је прет-
ход ни в.д. дирек тор Воји слав 
Мио ко вић под нео остав ку. 

За дирек то ра ЈП „Гас-Рума“ 
име но ван је Дра ган Коса но-
вић, а за дирек то ра ЈП „Водо-
вод“ Милан Карај ло вић, који 
су и у прет ход ном пери о ду 
били на челу ових јав них 
пред у зе ћа, али у в.д. ста ту су.

С. Џаку ла

ЈП „ВОДО ВОД“

Скупља вода
за пет посто
Одбор ни ци Скуп шти не 

општи не су на сво јој 
послед њој сед ни ци 

дали сагла сност на одлу ку 
Над зор ног одбо ра о усва ја њу 
ценов ни ка Јав ног пред у зе ћа 
„Водо вод“. Новим ценов ни-
ком, све услу ге овог пред у зе-
ћа су уве ћа не за пет про це на-
та, а то се одно си на рум ску и 
ири шку општи ну.

Тако ће, на при мер, кубик 
воде за физич ка лица у рум-
ској општи ни уме сто 48,58 
дина ра кошта ти 51 динар. 
Када је реч о ири шкој општи-
ни, ту нема уни форм не цене, 
него цена зави си од тога где 
потро ша чи живе.

Пред сед ник Скуп шти не 
општи не Сте ван Кова че вић 
је под се тио да је ово прво 
пове ћа ње цене воде од 2013. 

годи не. Доду ше, и рани је је 
било пред ло га за поску пље-
ње, али СО Рума, као осни-
вач није усва ја ла те пред ло-
ге.

- Мисли мо да овај зах тев 
има оправ да ње. Пре све га 
због инпу та који ула зе у цену 
воде је. Мра мо да чува мо 
еко ном ску суп стан цу нашег 
пред у зе ћа, јер не може мо 
дозво ли ти да одр жа ва њем 
цене воде на нај ни жем соци-
јал ном нивоу уру ша ва мо то 
пред у зе ће – иста као је Сте-
ван Кова че вић. 

Он је додао и да се у 
наред них неко ли ко годи на 
оче ку је зна чај на инве сти ци ја, 
одно сно изград ња пре чи ста-
ча. То зна чи да ће ЈП  „Водо-
вод“ мора ти да обез бе ди кроз 
сво је посло ва ње и финан си-
ра ње одр жа ва ња тог пре чи-
ста ча. 

– То ће одр жа ва ње кошта ти  

и на овај начин омо гу ћа ва мо 
пред у зе ћу да напра ви солид-
ну суп стан цу, да може да тај 
вели ки инве сти ци о ни захват 
испра ти као јав но пред у зе-
ће, без већих после ди ца по 
њего ву делат ност –рекао је 
Кова че вић. 

Међу тим, он је додао и 
да менаџ мент пред у зе ћа не 
може све про бле ме да реша-
ва само кроз поску пље ње 
цене воде и оста лих услу-
га. Мора се води ти рачу на и 
о раци о на ли за ци ји у самом 
пред у зе ћу, али и да се сма њи 

губи так воде на мре жи, с 
обзи ром на то да је сада  тај 
губи так и пре ко 40 одсто, што 
се не може прав да ти. 

- У том пери о ду, док пре чи-
стач не буде изгра ђен и бри га 
о њему се пове ри  ЈП „Водо-

вод“, ово пред у зе ће мора 
изна ћи начин да се тај губи-
так сма њи  - ука зао је Сте ван 
Кова че вић.

С обзи ром на то да је на 
послед њој сед ни ци СО Рума 
усво јен и изве штај ЈП „Водо-
вод“ у мину лој годи ни, као 
и оста лих јав них пред у зе-
ћа и уста но ва, пред сед ник 
СО Рума Сте ван Кова че вић 
је иста као да су пред у зе ћа 
успе ва ла да пра те потре бе 
жите ља рум ске општи не, као 
и да у сва ком пред у зе ћу има 
места за раци о на ли за ци ју и 
још боље посло ва ње.  

- Сли ка коју смо доби-
ли кроз изве шта је о раду је 
сасвим реал на и није било 
раз ло га да их не усво ји мо, уз 
опа ску да у сва ком пред у зе-
ћу посто ји про стор да могу да 
уна пре де и побољ ша ју сво је 
посло ва ње – сма тра Кова че-
вић. С. Џаку ла

ЈП „Водо вод“ Рума
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ИНВЕ СТИ РА ЊЕ У РУМИ

Отва ра ње пого на
и изград ња нових
У рум ској општи ни про шле, али и 

ове годи не нису забе ле же ни 
нега тив ни ефек ти пан де ми је 

коро на-виру са, када је инве сти ра ње 
и поди за ње нових про из вод них пого-
на у пита њу.

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман-
чић је за наред ни пери од наја вио 
про да ју гра ђе вин ског земљи шта на 
„Рум ској петљи“, тач ни је на чети ри до 
пет лока ци ја у овој рад ној зони. 

- Већ има мо три писма о наме ра ма 
за три пар це ле и у току је пар це ла ци-
ја. Има мо и одре ђе не купо ви не у 
наја ви, реч је о земљи шту од око 10 
хек та ра. Пла ни ра но је  22. јуна и зва-
нич но отва ра ње  новог пого на у 
„Албо ну“, што под ра зу ме ва и нових 
200 рад них места. При во ди мо кра ју  
инве сти ра ње у „Хелт ке ру“, а ком па-
ни ја „Гре сто“ дово ди још јед ну парт-
нер ску сло ве нач ку ком па ни ју – иста-

као је Сла ђан Ман чић. 
Он је додао да врло брзо почи ње и 

изград ња ита ли јан ског „Тех но сти ла“. 
Сву ову дина мич ну инве сти ци о ну 

актив ност успе шно пра ти и локал на 

само у пра ва и њене слу жбе, што 
потвр ђу је и недав но доби је на четвр-
та  ресер ти фи ка ци ја за Општи ну са 
повољ ном послов ном кли мом. 

С. Џаку ла

Румска петља

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

Одо бре на сред ства 
за чети ри про јек та
Зави чај ни музеј Рума реа-

ли зо ва ће током ове годи не 
неко ли ко про је ка та за које је 

сред ства добио на покра јин ским и 
репу блич ким кон кур си ма.

На кон кур су за доде лу сред-
ста ва за финан си ра ње и суфи-
нан си ра ње про је ка та у обла сти 
зашти те и очу ва ња кул тур ног 
насле ђа у АП Вој во ди ни, Покра-
јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно се са 
вер ским зајед ни ца ма, Зави чај-
ни музеј је добио 350.000 дина ра 
за про је кат више слој ни лока ли-
тет Гра дац-Беле гиш, за терен ска 
истра жи ва ња.

По кон кур су за подр шку истра-
жи ва њу, зашти ти и очу ва њу нема-
те ри јал ног и покрет ног кул тур ног 
насле ђа, ова уста но ва кул ту ре је 
доби ла 100.000 дина ра за штам-
па ње публи ка ци је „Рума у ста рој 
стра ној штам пи“ и исто толи ко 
за кон зер ва ци ју и пре зен та ци ју 
Занат ске пове ље из 1818. годи не. 

Тако ђе, Зави чај ни музеј у 
сарад њи са Тури стич ком орга-
ни за ци јом Ста ре Пазо ве, кон ку-
ри сао за сред ства Мини стар ства 
кул ту ре и јав ног инфор ми са ња.

 - Доби ли смо 600.000 дина ра 
за про је кат „Досе ља ва ње Хрва-

та у источ ни Срем“. Овај про је кат 
под ра зу ме ва орга ни зо ва ње цен-
трал не изло жбе на јесен у Зави-
чај ном музе ју, а онда ће стал на 
изло жбе на постав ка бити поста-
вље на у кући народ ног херо ја 
Јан ка Чме ли ка у Ста рој Пазо ви. 
Тамо ће, поред већ посто је ће сло-
вач ке и срп ске собе, бити убу ду ће 
и хрват ска соба – каже Бра ни сла-
ва Коње вић, дирек тор ка Зави чај-
ног музе ја Рума.

С. Џаку ла

Бранислава Коњевић

МУЗИЧКА ШКОЛА

Отво ре но ново 
оде ље ње
у Инђи ји

Основ на музич ка 
шко ла „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ 
из Руме доби ла је 
в е р и  ф и  к а  ц и  ј у 
Покра јин ског секре-
та ри ја та за обра зо-
ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал-
не мањи не- мањин-
ске зајед ни це, за 
отва ра ње издво је-
ног оде ље ња шко-
ле у Инђи ји. 

Наста ва ће се од 
ове школ ске годи не 
одр жа ва ти у згра ди ОШ „Јован Попо вић“ у којој 
је Музич ка шко ла  доби ла на кори шће ње чети ри 
учи о ни це.

 - Наста ва ће се одви ја ти на чети ри инстру-
мен та: кла вир, вио ли на, хар мо ни ка и гита ра, а 
биће орга ни зо ва на  и груп на наста ва- наста ва 
сол фе ђа за при прем ни и први раз ред – каже 
дирек тор ове шко ле Дар ко Ђокић.

Про ве ра музич ких спо соб но сти и упис уче ни-
ка је у току. 

При ја ве могу да се ресли зу ју елек трон ским 
путем  на сај ту шко ле: muzic ka sko la ru ma.edu.rs 
и путем меј ла шко ле: sm.muz sko la@mts.rs или 
на тел.022/474-042.

С. Џаку ла
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја 
у рум ској општи ни
Ван ред на ситу а ци ја у рум ској 

општи ни уки ну та је на сед ни ци 
Кри зног шта ба, која је одр жа на 

5. јуна, а под се ти мо, про гла ше на је 13. 
новем бра про шле годи не. 

- Уки ну ли смо ван ред ну сита ци ју, јер  
су се сте кли усло ви за то. Закључ но са 
4. јуном, има ли смо 19 лица зара же них 
коро на-виру сом, што је зна чај но мање 
од оне гра ни це од 55 лица, када је ван-
ред на ситу а ци ја уве де на.

Са дру ге стра не, има мо 17.758 вак-
ци ни са них, а 15.104 ревак ци ни са на 
гра ђа на, што пока зу је да се ситу а ци ја 
сми ру је и да се сти чу усло ви да уђе-
мо у нор ма лан рад и живот. Нарав но, 
опрез и дисци пли на су и даље нео п-
ход ни, да не бисмо поно во ушли у неку 
неже ље ну ситу а ци ју – рекао је после 
сед ни це Сла ђан Ман чић, коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

Он је додао да посто је одре ђе ни 
при ти сци раз ли чи тих удру же ња за 
одр жа ва ње мани фе ста ци ја, пре све га 
на отво ре ном, али се сагла сност није 
могла дати док је важи ла ван ред на 
ситу а ци ја.

Сла ђан Ман чић је захва лио сви ма 
који су уче ство ва ли у пре вен тив ном 
дело ва њу, они ма који су пома га ли 
било мате ри јал но или на неки дру ги 
начин, али и гра ђа ни ма, јер је вели ки 
број озбиљ но схва тио ову ситу а ци ју. 

Оце њу ју ћи како је реа го ва ла и одго-
во ри ла локал на само у пра ва на ову, 
гото во две годи не дугу пан де ми ју и 
иза зов, Ман чић је тај одго вор оце нио 
пози тив но.

 – Наш буџет је био ста би лан и могао 
је да одго во ри на све иза зо ве. Има ли 
смо низ мера са који ма смо изла зи-

ли пред гра ђа не и при вред ни ке, мала 
и  сред ња пред у зе ћа. Они ма  који су 
били нај у гро же ни ји, јер нису могли 
посло ва ти, у два навра та смо доде ли-
ли нов ча ну помоћ, а  ради се  око 300 
наших пред у зет ни ка. Закуп ци општин-
ских лока ла су били осло бо ђе ни за 
поло ви ну заку па у ван ред ној ситу а-
ци ји, дели ли смо заштит ну опре му и 
дез ин фек ци о на  сред ства, дони ра ли  
и помо гли здрав стве ним рад ни ци ма 
који су под не ли нај те жи терет у овој 
ситу а ци ји... Све је то омо гу ћио ста-
блан буџет и одго вор ни људи и зато 
се сви ма захва љу јем, од здрав стве них 
рад ни ка до при пад ни ка МУП-а, запо-
сле ни ма у јав ним пред у зе ћи ма  и уста-
но ва ма, као  и у Општин ској упра ви, 
али  и гра ђа ни ма који су били соли дар-
ни и који су схва ти ли који су то били 

про бле ми – ука зао је Ман чић. 
Он је иста као да се овој пан де ми ји 

види крај, зато што су Вла да и пред-
сед ник Алек сан дар Вучић обез бе ди ли 
вели ки број раз ли чи тих вак ци на и што 
се вак ци ни сао вели ки број гра ђа на.

 -  И даље мора мо ради ти на масов-
ној иму ни за ци ји – пут за изла зак из 
ове ситу а ци је је само вак ци на ци ја, 
али и одго вор но пона ша ње људи  пре-
ма себи и пре ма дру ги ма. Тре ба да 
се што више нас вак ци ни ше, јер само 
тако може мо да побе ди мо ову епи де-
ми ју. Тако ђе, мора мо и даље пошто ва-
ти мере, држа ти одсто ја ње, избе га ва ти 
ризич не ску по ве и веру јем да ћемо се 
у наред ном пери о ду све више вра ћа ти 
у нор ма лу – пору чио је Сла ђан Ман-
чић.

С. Џаку ла

Са сед ни це Шта ба

ЦРВЕ НИ КРСТ

Акци ја добро вољ ног дава ња крви
У Руми је реа ли зо ва на редов на град ска 

акци ја добро вољ ног дава ња крви, коју су 
орга ни зо ва ли рум ски Црве ни крст и Завод 
за тран сфу зи ју крви Вој во ди не. Реч је о 
11. по реду акци ји, којој се ода звао заи ста 
вели ки број Румља на, а одр жа на је 3. јуна 
у Спорт ској хали. На ову акци ју се при ја-
вио 101 потен ци јал ни дава лац, а при ку-
пље не су укуп но 93 једи ни це крви. Међу 
дава о ци ма је било и деве то ро лица који су 
по први пут дали крв. Пре ма пла ну актив-
но сти Црве ног крста, до кра ја годи не ће 
бити реа ли зо ва но још десет акци ја добро-
вољ ног дава ња крви у рум ској општи ни.
 С. Џ.

Вели ки број дава ла ца

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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Избо ри за чла но ве саве та 
чети ри месне зајед ни це
Избо ри за чла но ве саве та у чети-

ри месне зајед ни це у ири шкој 
општи ни биће одр жа ни 13. јуна. 

Тог дана ће сво је пред став ни ке у 
саве те бира ти жите љи Мале Реме те, 
Јаска, Нера ди на и Кру ше дол села.

Ове избо ре спро во ди Избор на коми-
си ја за спро во ђе ње избо ра чла но-
ва саве та месних зајед ни ца, бирач ки 
одбор и Дру го сте пе на избор на коми-
си ја. 

Реч је о редов ним избо ри ма за саве-
те месних зајед ни ца у ова чети ри села, 
а пре ма Ста ту ту Општи не и одлу ци о 
месним зајед ни ца ма у Малој Реме ти, 
Нера ди ну и Кру ше дол селу се бира ју 
по три чла на саве та, а у Јаску пет. 

– Пози вам жите ље у овим сели ма 
да се у што већем бро ју ода зо ву и 
гла са ју за чла но ве саве та. Упра во од 
нових чла но ва саве та се оче ку је да 
се мак си мал но анга жу ју на побољ ша-
њу усло ва за живот у сво јим месним 
зајед ни ца ма, као и да кроз ини ци ја ти-
ве пре ма локал ној само у пра ви ути чу 
да реши мо про бле ме које муче гра ђа-
не у тим зајед ни ца ма – каже Тихо мир 
Сто ја ко вић, пред сед ник Општи не.

На дан избо ра, бирач ка места ће 

бити отво ре на од 7 до 19 часо ва, а 
пра во гла са укуп но у ова чети ри села 
има 1.516 бира ча.

У Јаску ће бирач ко место бити у ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ а на 
бирач ком спи ску је 740 лица са пра-
вом гла са. 

У Малој Реме ти се гла са у Ловач ком 
дому, а на спи ску је 110 бира ча, док 

је у Нера ди ну бирач ко место у месној 
кан це ла ри ји,  а пра во гла са има 351 
лице. 

У Кру ше дол селу бирач ко место се 
нала зи у под руч ном оде ље њу ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ и на бирач ком 
спи ску се нала зи 315 гра ђа на са пра-
вом гла са.

С. Џаку ла

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Акци ја „С при ро дом на ти“

Основ на шко ла „Доси теј Обра до-
вић“ из Ири га уче ство ва ла је у 
акци ји „С при ро дом на ти“, коју 

је орга ни зо вао Савез учи те ља Срби је.
Циљ акци је је био  да про мо ви ше 

и под стак не што више актив но сти на 
отво ре ном: игру, уче ње, истра жи ва-
ње и нај ви ше дру же ње у при ро ди и са 
при ро дом. 

Уче ни ци од првог до четвр тог раз ре-
да су, а било је  их је укуп но 157, седам  
учи те љи ца и дирек то р ка шко ле,  посе-
ти ли мана стир  Ста ро Хопо во где су се 
ђаци упо зна ли са мана сти р ским ком-
плек сом у којем је јед но вре ме  бора-
вио и Доси теј Обра до вић. 

- После одмо ра, по раз ре ди ма су 
орга ни зо ва не актив но сти, као што су 

упо зна ва ње са биљ ним и живо тињ-
ским све том тог лока ли те та, оби ла зак 
обли жњег језе ра, при ку пља ње леко-
ви тог биља, ослу шки ва ње зву ко ва у 
шуми и поре ђе ње са сео ском сре ди-
ном, а било је и ига ра на отво ре ном и 
дру же ња – каже дирек тор ка Гор да на 
Фодог.

С. Џаку ла

Уче ни ци у Ста ром Хопо ву



179. JUN 2021.     M NOVINE

РИВИ ЦА

Део мани фе ста ци је
„Дани вина“ у јуну
Орга ни за ци о ни одбор Зави чај ног 

дру штва „Фру шко гор је“ из Риви-
це, које је орга ни за тор тра ди ци-

о нал не мани фе ста ци је „Дани вина“, 
одлу чио је да, има ју ћи у виду повољ ну 
епи де ми о ло шку ситу а ци ју, „Дане вина“ 
одр жи 19. јуна.

Реч је о јуби лар ној, 20. мани фе ста-
ци ји, а орга ни зо ва ће се уз сагла сност 
Месне зајед ни це и Општи не Ириг.

Под се ти мо, побед ни ци у свим кате-
го ри ја ма су већ про гла ше ни, о чему 
смо вас и инфор ми са ли у нашим нови-
на ма, а „Дани вина“  ће, по први пут, 
бити одр жа ни на отво ре ном и то у јуну. 

Горан Ерор, пред сед ник Зави чај-
ног дру штва „Фру шко гор је“, пози ва 
све љуби те ље вина да дођу 19. јуна у 
Риви цу да про ба ју вина и дру ге дома-
ће спе ци ја ли те те.

 - Вели ку подр шку нам је у про те-
кле две деце ни ја  пру жа ла локал на 
само у пра ва и захва љу јем им на томе  
што су подр жа ли ову мани фе ста ци-
ју и схва ти ли њен зна чај. „Дане вина“ 
посе ти  и до 5.000 људи, што је пода-
так из прет ход них годи на, а то гово ри 
доста и  о самој мани фе ста ци ји, јер 
све већи број људи из окол них вели-
ких град ских цен та ра дола зи код нас у 

Риви цу – каже Горан Ерор.
Ову мани фе ста ци ју увек подр жи и 

Покра јин ски секре та ри јат за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар ство.

С. Џаку ла

Горан Ерор

ВРТИЋ „ВИЛА“ У ВРД НИ КУ
Нови моби ли јар 
за децу

Деч ја уста но ва „Дечи ја радост“ у 
објек ту „Вила“ у Врд ни ку рекон стру и са-
ла је пот пу но деч је игра ли ште у дво ри-
шту врти ћа, пре све га, на радост нај-
мла ђих. 

Сред ства у виси ни од 2,5 мили о на 
дина ра је делом обез бе дио Каби нет 
мини стра без порт фе ља заду же ног за 
демо гра фи ју и попу ла ци о ну поли ти ку, 
а делом осни вач Општи на Ириг. 

- Поред моби ли ја ра, про јек том је 
ура ђе на гуми ра на тар тан под ло га, као 
и сви радо ви на изме шта њу посто је ћих 
моби ли ја ра и при пре ма тере на за 
земља не радо ве. Игра ли шта су од изу-
зет ног зна ча ја за раз вој деце, за њихо-
во истра жи ва ње, раз вој мото ри ке... 
Локал на само у пра ва и ДУ „Дечи ја 
радост“ су парт не ри у одра ста њу деце 
и циљ нам је да ова квим и слич ним 
про јек ти ма обез бе ди мо сти му ла тив но 
окру же ње и место за игру – рекла је 
дирек тор ка ове уста но ве Јеле на Вида-
но вић. 

С. Џаку ла

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

„Болест пра зног папи ра“ је назив 
збир ке пое зи је ауто ра Зора на Мити ћа, 
која је пред ста вље на у Срп ској чита о-
ни ци у Ири гу 3. јуна.

Реч је о четвр тој Зора но вој књи зи, а 
ова је у изда њу Срп ске чита о ни це, док 
је штам па ње делом помо гла и локал-
на само у пра ва.

Сам аутор Зоран Митић је иста као 
да је мотив за наста нак ове књи ге 
нашао у „годи ни коју је појео вирус“, у 
днев ној штам пи и оста лим меди ји ма. 
Он је тако беле жио хро ни ку годи не 
обе ле же не виру сом.

– Пра зан папир је ноћ на мора и 
за иску сне писце коли ко год да има-
ју књи га иза себе – рекао је Зоран на 
пред ста вља њу сво је књи ге.

Дирек тор ка Срп ске чита о ни це у 
Ири гу Вера Нов ко вић је изра зи ла 
задо вољ ство што се у Чита о ни ци 

може поно во осе ти ти живот. 
Као изда вач, Срп ска чита о ни ца је 

има ла чети ри изда ња, а јед но од њих 
је упра во Мити ће ва збир ка пое зи је. 

- Не знам да ли је то пое зи ја, риме 
нема, стил ских фигу ра нема, али има 
живо та. Међу овим кори ца ма је живот, 
живот људи које је Зоран посма трао 
увек из посеб не визу ре. То је језик 
који даје живот. Разних боле сти има, 
а боле сти душе су нај те же.  И сам 
пра зан папир може мо посма тра ти из 
више угло ва, као иза зов да оста ви мо 
траг, или као неку пра зни ну. Тај папир 
је пре ва зи шао болест, он је ожи вео – 
иста кла је Вера Нов ко вић.

На овој књи жев ној вече ри гово рио је 
и песник Тодор Бјел кић, који је био и 
рецен зент ове збир ке пое зи је Зора на 
Мити ћа.

С. Џаку ла

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА

Пред ста вље на збир ка 
пое зи је Зора на Мити ћа

Пред ста вља ње збир ке пое зи је
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“

ОПШТИ НА ШИД

Све боља епи де ми о ло шка ситу а ци ја
Пре ма изве шта ју Заво да за јав но здра вље Срем ска 

Митро ви ца, за 1. јун,  у шид ској општи ни је реги стро ва но 
16 актив них слу ча је ва пози тив них на ковид -19, што је за 
поло ви ну мање у одно су на ситу а ци ју у прет ход ном пери-
о ду. Од почет ка пан де ми је, у шид ској општи ни до данас 
од виру са коро не обо ле ло је укуп но 1.634 гра ђа на. 

Општи на Шид се при дру жи ла локал ним само у пра ва ма са 
пре ко 50 посто вак ци ни са них пуно лет них гра ђа на.

Пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе но вић се у сво је 
и у  име Општи не Шид захва љу је гра ђа ни ма на пока за ној 
одго вор но сти пре ма себи и дру ги ма током тра ја ња епи-
де ми је, као и на вели ком одзи ву током вак ци на ци је.

МУЗЕЈ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ” 

Обе ле же но пола века посто ја ња
Скуп шти на општи не 

Шид доне ла је 31. маја 
1971. годи не одлу ку о 

осни ва њу Музе ја наив не 
умет но сти „Или ја нум”. Пола 
века посто ја ња ове уста но ве 
кул ту ре, обе ле же но је 31. 
маја. Зна ча јан јуби леј за 
Шид, за Музеј и све пошто-
ва о це Боси ље вог рада. 
Запо сле ни у Музе ју су посве-
ће ни очу ва њу дела овог изу-
зет ног сли ка ра кога свр ста-
ва ју у наив це, али у оне 
посеб не. Њего ви моти ви 
нека ко “иска чу” из оног што 
се на нашим про сто ри ма 
сма тра наив ним сли кар-
ством, али упра во због тога, 
увек је интри ган тан на свој 
начин.

На све ча но сти упри ли че-
ној због обе ле жа ва ња вели-
ког јуби ле ја, Љубин ка Пан-
тић, дирек тор ка Музе ја наив-
не умет но сти „Или ја нум”, 
поздра ви ла је број не госте 
који су дошли да уче ству ју у 
обе ле жа ва њу јуби ле ја.

- На дана шњи дан пре тач-
но педе сет годи на Скуп шти-
на општи не Шид је доне ла 
одлу ку да се осну је Музеј 
наив не умет но сти “Или ја-

нум”. Поче так је био када је 
Или ја Баши че вић покло нио 
сво је сли ке општи ни, које су 
са задо вољ ством при хва ће-
не. Желе ли смо да баш на 
дана шњи дан и обе ле жи мо 
овај датум, тако што ћемо 
оку пи ти све сарад ни ке, бив-
ше, сада шње и буду ће, и уру-
чи ти им захвал ни це за дуго-
го ди шњу сарад њу и допри-
нос нашем раду. На овај 
скро ман начин жели мо да им 
изра зи мо нашу захвал ност, 
рекла је Љубин ка Пан тић.

За педе сет годи на посто ја-
ња Музеј је посе ти ло више 
десе ти на хиља да људи.

- Музеј током свих ових 50 
годи на посто ја ња успе шно 
ради. Сигу ран сам да ће  
наш план за раз вој не само 
Музе ја, Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић” и кул ту ре 
у шид ској општи ни,  a који 
тре нут но спро во ди мо, омо-
гу ћи ти да у сле де ћим годи-
на ма подиг не мо на још виши 
ниво и Музеј, и да  дела 
Или је Баши че ви ћа буду на 

нај бо љи начин пре зен то ва-
на, рекао је пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе-
но вић.

Поде ље но је око 80 
захвал ни ца, а прва је уру че-
на уну ци Или је Баши че ви ћа 
др Ива ни Баши че вић Антић.

-Покло ње не сли ке пред-
ста вља ју несе би чан Или јин 
чин. Како му се живот ни век 
при бли жа вао кра ју и како је 
гово рио „богат годи на ма, а 
сиро ма шан здра вљем”, 
решио је да сво јој општи ни 
покло ни оно што је њему 
недо сто ја ло, а то је кул ту ра. 
Одра стао је уз Саву Шума-
но ви ћа, они су зајед но ишли 
у шко лу и Саву је изу зет но 
ценио, рекла је др Ива на 
Баши че вић Антић.

Међу добит ни ци ма 
захвал ни ца су број не уста-
но ве, шко ле, Општи на Шид, 
медиј ске куће, а захвал ни ца 
је уру че на и „М нови на ма“.

За наред ни пери од Музеј 
наив не умет но сти „Или ја-
нум” спре ма изда ва ње 
мoнографије „Првих педе сет 
годи на рада музе ја”.

Д. Попов

др Ива на Баши че вић Антић и Љубин ка Пан тићЗоран Семе но вић
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Обе ле же на „Екозелена неде ља“
Низом аквтив но сти у 

општи ни Бео чин је про-
те кле неде ље обе ле-

же на „Еко-зелена неде ља“, 
чији је орга ни за тор локал на 
само у пра ва. Сим бо лич но, 
овај дога ђај  је запо чет уре-
ђе њем „Шпи це ро ве баште“ у 
цен тру Бео чи на. 

– Овим акци ја ма жели-
мо да подиг не мо свест гра-
ђа на о важно сти очу ва ња 
живот не сре ди не. План је да 
„Еко-зелена неде ља“ поста-
не тра ди ци ја и да се одр жа-
ва сва ке годи не. Поса ди ли 
смо 20 сад ни ца јасе на, а 
уре ђу је мо и пешча ник, где 
ће бити поса ђе но укра сно 
цве ће. Дра го ми је да су се 
у акци ји уре ђе ња при кљу чи-
ли и гра ђа ни да нам помог-
ну, рекла је Мир ја на Тошков, 
мла ђи савет ник за посло ве 
зашти те живот не сре ди не, 
која је дода ла да се уско ро 
оче ку је и поста вља ње новог 
фил те ра на издув ном дим-
ња ку у Фабри ци „Лафарж“ 
како би се сма њи ла еми си-
ја издув них гасо ва, што је и 
наја вље но почет ком годи не. 

Бео чин ка Соња Кокић је 
само и ни ци ја тив но уче ство-
ва ла овој акци ји. Пошто 
живи у бли зи ни „Шпи це ро ве 
баште“, често ју је са сво јим 
супру гом уре ђи ва ла. Како 
каже, мотив јој је да Бео чин 
буде леп ши.

– Парк је пома ло запу-
штен, поко си се и то је све 

што се труди. Мла ди се све 
мање оку пља ју на спорт-
ским тере ни ма, али уоп ште, 
тема еко ло ги је је у Бео чи ну 
мало замр ла годи на ма уна-
зад. Радо сам се при кљу чи-
ла овој акци ји, јер се супруг 
и ја бави мо при ро дом и пла-
ни на ри смо, рекла је Соња 
Кокић.

Ина че, у „Еко-зелену неде-
љу“ су укљу че ни и уче ни ци 
од првог до четвр тог раз ре-
да, који су има ли зада так 
да саку пе папир и пла стич-
не чепо ве. Нај бо љи раз ред 
доби ја сим бо лич не награ де 
за сво је оде ље ње и сво-
ју учи о ни цу. Поста вљен је 
кон теј нер код Спорт ског 

цен тра за ста кле ни отпад. 
На дивљој депо ни ји је код 
Фабри ке „Лафарж“ поста-
вљен видео-над зор, који ће 
допри не ти да спре чи неса-

ве сне гра ђа не у баца њу 
сме ћа на нео д го ва ра ју ћим 
повр ши на ма. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мир ја на Тошков Соња Кокић

Уре ђе ње „Шице ро ве баште“ 

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“

ОПШТИ НА БЕО ЧИН НА САЈ МУ ДОМА ЋЕГ ТУРИ ЗМА

Пред ста вљен тури стич ки потен ци јал
Испред БИГ Фешн цен тра у Бео гра ду 

про те клог викен да је одр жан Сајам дома-
ћег тури зма „Упо знај Срби ју”. Дома ћи ни 
су Тури стич ка орга ни за ци ја Вој во ди не и 
Покра јин ски Секре та ри јат за при вре ду и 
тури зам. Циљ сај ма је да гра ђа ни ма Срби је 
про мо ви ше дома ће тури стич ке дести на ци-
је и мани фе ста ци је и пред ста ви тури стич ке 
потен ци ја ле и про из во де, пону ду сме шта ја 
и уго сти тељ ских обје ка та. На ово го ди шњем 
Сај му дома ћег тури зма успе шно се пред-
ста ви ла и општи на Бео чин. Сле де ћег викен-
да, 12. и 13.јуна сајам ће бити орга ни зо ван 
у Новом Саду. Због вели ке заин те ре со ва но-
сти гра ђа на, дома ћи ни сај ма пла ни ра ју да 
он од наред не годи не пре ра сте у кара ван 
који би госто вао у више гра до ва Срби је.
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ЛЕПОСАВИЋ

Дона ци ја сту ден ти ма
са Косо ва и Мето хи је
Пред сед ник Општи не 

Пећин ци Сини ша Ђокић 
посе тио је кра јем про-

шле неде ље општи ну Лепо-
са вић на Косо ву и Мето хи ји, 
зајед но са још 19 пред сед ни-
ка локал них само у пра ва из 
цен трал не Срби је и Вој во ди-
не. Он је том при ли ком у име 
пећи нач ке локал не само у-
пра ве дони рао лап топ рачу-
на ре нај бо љим сту ден ти ма 
из Месне зајед ни це Лешак: 
Анђе ли Петро вић и Анђе ли 
Кадић, сту дент ки ња ма Меди-
цин ског факул те та, Кри сти ни 
Ђоро вић, сту дент ки њи Пољо-
при вред ног факул те та, Алек-
сан дри Јаћи мо вић, сту дент-
ки њи Тех нич ког факул те та и 
Тама ри Вуло вић, сту дент ки њи 
Висо ке шко ле стру ков них сту-
ди ја.

Пред сед ник Ђокић је том 
при ли ком нагла сио да је 
општи на Пећин ци увек уз наш 
народ на Косо ву  и Мето хи ји.

– Поред подр шке коју срп-
ским општи на ма на Косо ву и 
Мето хи ји пру жа ју пред сед ник 
Репу бли ке Алек сан дар Вучић 
и Вла да Репу бли ке Срби је, 
изу зет но је важно да подр-
шку нашем наро ду у јужној 
срп ској покра ји ни пру же и 
локал не само у пра ве из цен-
трал не Срби је и Вој во ди не, 
оно ли ко коли ко су у могућ но-
сти. Ника да не сме мо забо ра-
ви ти на нашу бра ћу и сестре 
који у врло тешким усло ви ма 
опста ју и чува ју наци о нал ни 
иден ти тет, срп ску кул ту ру и 
тра ди ци ју на Косо ву и Мето-

хи ји – изја вио је Ђокић.
Госте је срдач но доче као 

пред сед ник Општи не Лепо са-
вић Зоран Тодић који је изра-
зио огром ну захвал ност свим 
општи на ма на вред ној дона-
ци ји која је уру че на деци из 
Месне зајед ни це Лешак. 

– Посе та пред став ни ка 
брат ских општи на сви ма нама 
мно го зна чи. Поред хума но-
сти коју нам често пока зу-
ју, и данас су пока за ли да је 
морал на подр шка и њихо во 
при су ство овде нај ве ћа подр-
шка срп ском наро ду на Косо-
ву и Мето хи ји. Поред свих 
про бле ма, иза зо ва и ком плек-
сних ситу а ци ја са који ма се 

годи на ма бори мо при су ство 
наших при ја те ља из чита ве 
Срби је је подјед на ко важно 
као и сна жно при су ство и 
подр шка Вла де Репу бли ке 
Срби је. Све сни да за нас на 
овим про сто ри ма нема лаких 
реше ња, захвал ни смо нашој 
бра ћи што пока зу ју да је једи-
ни и пра ви патри о ти зам данас 
да зајед но пре да но ради мо, 
да се тру ди мо да буде мо са 
наро дом, са сва ким ста нов-
ни ком. То они пока зу ју сво-
јим дели ма. Овде су данас 
са нашом децом и овај њихов 
гест је сви ма нама под стрек, 
вера и охра бре ње да смо свој 
и на сво ме и да нисмо сами. 

Хва ла им још јед ном за све 
што чине за нас и нека зна-
ју да на овај начин умно го-
ме пома жу и подр жа ва ју наш 
опста нак на овим про сто ри ма 
– пору чио је Тодић.

Орга ни за тор све ча но сти 
Мио драг Радо ва но вић је под-
се тио да су све локал не само 
упра ве чији руко во ди о ци 
посе ћу ју општи ну Лепо са вић 
сна жно подр жа ле изград њу 
хра ма цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не у селу Каме-
ни ца, које се тако ђе нала зи 
на тери то ри ји општи не Лепо-
са вић, а посеб но локал не 
само у пра ве из север не срп ске 
покра ји не.

ОСНОВ НА ШКО ЛА „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ УЧА”, ШИМА НОВ ЦИ

Три би на „Волон тер сам, тим се дичим”
У Основ ној шко ли „Душан Јер ко вић 

Уча” у Шима нов ци ма, за уче ни ке тре ћег 
раз ре да недав но је орга ни зо ва на три би-
на „Волон тер сам, тим се дичим“ са 
пред став ни ци ма Црве ног крста Пећин-
ци, а са децом су раз го ва ра ли Гор да на 
Коње вић, секре тар пећи нач ког ЦК, 
Алек сан дар Андре је вић, струч ни сарад-
ник, и Жељ ко Ћир ко вић, пред сед ник 
Управ ног одбо ра ЦК.

Како нам је рекла учи те љи ца овог 
шима но вач ког оде ље ња Жив ка Михић, 
три би на је реа ли зо ва на у окви ру про-
јект не наста ве, током које уче ни ци 
волон те ри орга ни зу ју и Неде љу хума но-
сти - акци ја саку пља ња кон зер ви за нај-
у гро же ни је, које ће испо ру чи ти Црве ном 
крсту Пећин ци.

–Током три би не, деца су са пред став-
ни ци ма пећи нач ког Црве ног крста раз-
го ва ра ла о дело ва њу ове орга ни за ци је 
и њеном исто ри ја ту. Том при ли ком су се 
упо зна ли и са сим бо лом орга ни за ци је. 
Вели ку заин те ре со ва ност и пажњу уче-
ни ци су пока за ли слу ша ју ћи о соци јал но 
– хума ни тар ним актив но сти ма Црве ног 
крста. Поје ди нач но су поста вља ли 
пита ња гости ма. Вео ма моти ви са ни 
хума ни тар ним радом, поста ви ли су 
пита ње: Како се поста је волон тер? Сре-
ћа је у дава њу, и деца која се уче томе 
од малих ногу, уче се пра вим вред но-
сти ма, а то су емпа ти ја, хума ност, бри га 
о дру ги ма и сао се ћај ност – изја ви ла је 
Михић.

Спрем ни за даља хума ни тар на дело-

ва ња и жељ ни зна ња, уче ни ци првог и 
тре ћег раз ре да шима но вач ке основ не 
шко ле сутра дан су посе ти ли про сто ри је 
Саве та месне зајед ни це Шима нов ци, 
где је Црве ни крст Пећин ци у сарад њи 
са Заво дом за тран сфу зи ју крви Вој во-
ди не орга ни зо вао акци ју Добро вољ ног 
дава ња крви.

Лекар из Заво да је уче ни ке упо знао 
са осно ва ма и циљем добро вољ ног 
дава ња крви, као и зашто је то важно и 
коме све могу да помог ну као волон те-
ри, а нај бо љи при мер деци су дале учи-
те љи це Жив ка Михић и Тања Арсе ни је-
вић, које су током посе те дале крв. На 
кра ју посе те деца су доби ла по чоко ла-
ди цу и фла ши цу воде – рекла је Гор да-
на Коње вић.

Синиша ђокић уручио рачунаре студентима са Косова
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

За очу ва ње Купи ни ка Покра ји на 
издво ји ла мили он дина ра
Пред сед ник Покра јин-

ске вла де Игор Миро-
вић уру чио је 3. јуна 

136 уго во ра, вред них више 
од 40 мили о на дина ра, за 
про јек те из обла сти зашти те 
и очу ва ња кул тур ног насле-
ђа у АП Вој во ди ни и зашти те 
и очу ва ња тра ди ци о нал ног 
срп ског народ ног ства ра ла-
штва у АП Вој во ди ни.

Реч је про јек ти ма који 
се баве него ва њем, пре-
зен та ци јом и про мо ци јом 
тра ди ци о на лог срп ског 
ства ра ла штва и истра жи ва-
њем, зашти том и очу ва њем 
покрет ног и непо крет ног 
кул тур ног насле ђа, као и 
њего вом диги тал ном пре-
зен та ци јом.

– Данас, пред Музе јем 
При са је ди ње ња, ода је мо 
захвал ност сви ма који негу ју 
и чува ју наше тра ди ци о нал-
но срп ско ства ра ла штво. 
Реа ли за ци јом ових уго во ра, 
и у делу очу ва ња покрет не и 
непо крет не кул тур не башти-
не, пред у зи ма ће мо мере у 
свим сфе ра ма умет нич ког 
ства ра ла штва – од архе о-
ло ги је до кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва, да подр жи мо 
очу ва ње наше тра ди ци је и 
да се зајед нич ки потру ди мо 
да нашу кул тур ну башти ну, 
посеб но наше срп ско ства-
ра ла штво, пред ста ви мо 
увек на ино ва ти ван и савре-
мен начин - рекао је Миро-
вић.

У име пећи нач ке локал-
не само у пра ве уго вор вре-
дан мили он дина ра пот пи-
са ла је Љуби ца Бошко вић, 
дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не 
Пећин ци, а сред ства које 
је Покра јин ски секре та ри јат 

за кул ту ру, јав но инфор ми-
са ње и одно се с вер ским 
зајед ни ца ма доде лио пећи-
нач кој општи ни наме ње на 
су за реа ли за ци ју про јек та 
„Купи ник – пет веко ва после 
(1521-2021)”.

– Пећи нач ка локал на 
само у пра ва и Тури стич-
ка орга ни за ци ја општи не 
послед њих годи на чита вим 
низом про је ка та ради на очу-
ва њу тра ди ци је и кул ту ре 
нашег кра ја, а нај зна чај ни ји 
је упра во обно ва послед ње 
срп ске сред њо ве ков не пре-
сто ни це – Купи ни ка, који је 
пре тач но 500 годи на разо-
рен. Општи на Пећин ци је 
пре неко ли ко годи на напра-
ви ла прве кора ке ка очу ва-
њу овог исто риј ског богат-
ства, а ми ћемо са овим 
сред стви ма која смо доби ли 

поче ти пола ко да му вра ћа-
мо ста ри сјај. Наи ме, прво 
ћемо напра ви ти јед ну маке-
ту Купи ни ка коју ће сви наши 
посе ти о ци моћи да виде и 
да дожи ве како је Купи ник 
некад изгле дао. Тако ђе, на 
маке ти ће се нала зи ти и 
QR код који ће посе ти о це 
води ти на нови сајт Тури-
стич ке орга ни за ци је општи-
не Пећин ци, где ће моћи 
про чи та ти све реле вант не 
инфор ма ци је веза не за ово 
сред њо ве ков но утвр ђе-
ње. Вели ко изне на ђе ње за 
наше посе ти о це биће холо-
грам зма ја, који ће доче ки-
ва ти посе ти о це и изра ња ти 
из зиди на Купи ни ка, рекла 
је дирек тор ка Бошко вић и 
под се ти ла да су у Купи ни ку 
сто ло ва ли послед њи срп ски 
деспо ти Бран ко ви ћи, а да је 

Вук Гргу ре вић Бран ко вић, 
леген да ра ни Змај Огње-
ни Вук, поди гао Купи ник на 
ниво пре сто ни це.

Пред сед ник Миро вић је 
оце нио да су ови кон кур си 
изу зет но важни, посеб но за 
мање сре ди не у Вој во ди ни 
и навео да су знат но пове-
ћа на сред ства за кул тур но-
умет нич ка дру штва, а да су 
издва ја ња за област зашти-
те и очу ва ња кул тур ног 
насле ђа у АП Вој во ди ни у 
2021. годи ни уве ћа на гото во 
пето стру ко у одно су на про-
шлу годи ну.

– Биће мо достој ни заве та 
који су нам оста ви ли наши 
пре ци и наста ви ће мо да 
издва ја мо знат на финан сиј-
ска сред ства за ове обла-
сти - пору чио је пред сед ник 
Миро вић.

КУПИ НО ВО

Укра шен цен тар за мешта не и посе ти о це
У акци ји, коју је орга ни зо вао Савет 

месне зајед ни це Купи но во, а којој су се 
при дру жи ли и поје ди ни мешта ни, недав-
но је у цен тру овог насе ља, на про сто ру 
око спо ме ни ка палим бор ци ма и жртва-
ма осло бо ди лач ких рато ва, заса ђе но 
цве ће које ће током пред сто је ће лет ње 
сезо не кра си ти цен тар Купи но ва.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни-
це Купи но во Пери ца Одо ба шић исти че 
да у ово насе ље, због све попу лар ни јих 
тури стич ких лока ли те та, сва ке годи не 
дола зи све више посе ти ла ца и да је због 
тога важно да их доче ка сли ка уре ђе ног 
насе ља.

– Захва љу ју ћи подр шци пећи нач-

ке локал не само у пра ве, издво ји ли смо 
сред ства за купо ви ну сад ни ца цве ћа и 
неко ли ко нових жар ди ње ра, а саму сад-
њу су оба ви ли чла но ви Саве та и мешта-
ни који су нам се при дру жи ли у акци ји, 
тако да ће у новом изгле ду цен тра моћи 
да ужи ва ју и наши мешта ни и посе ти о ци 
– рекао је Одо ба шић.

Игор Мировић уручује уговор Љубици Бошковић
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СПО МЕНОБЕ ЛЕЖ ЈЕ ПОСАВ СКОМ ПАР ТИ ЗАН СКОМ ОДРЕ ДУ

Сећа ње на Каме ног и херо је 
Посав ског одре да

Седам де сет сед ма годи-
шњи ца од поги би је 
Вла де Обра до ви ћа 

Каме ног уче сни ка Народ-
но о сло бо ди лач ке бор бе, 
народ ног херо ја и коман дан-
та Посав ског пар ти зан ског 
одре да и седам де сет де ве та 
годи шњи ца од фор ми ра ња 
Посав ског одре да, обе ле-
же ни су у неде љу 30. маја 
пола га њем вена ца на спо-
мен-обе леж ју Посав ском 
пар ти зан ском одре ду на 
путу Кар лов чић – Срем ски 
Миха љев ци. Број ни мешта-

ни, пред став ни ци локал не 
зајед ни це, пећи нач ке локал-
не само у пра ве, пред став-
ни ци СУБ НОР-а оку пи ли су 
се да ода ју почаст херо ји ма 
из II Свет ског рата и поло же 
вен це.

Испред Општи не Пећин-
ци венац је поло жио Зоран 
Вој кић, заме ник пред сед ни-
ка Општи не, који је том при-
ли ком рекао да ће локал на 
само у пра ва и даље бри ну ти 
о свим кул тур но-исто риј ским 
спо ме ни ци ма и спо мен-обе-
леж ји ма на тери то ри ји пећи-

нач ке општи не, као и да 
сећа ње на народ не херо је 
живи кроз пећи нач ке обра-
зов не уста но ве које носе 
њихо ва име на.

– Упра во је у току изград ња 
новог објек та Пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма 
која нови име „Вла де Обра-
до ви ћа Каме ног”, а прак тич-
но је завр ше на рекон стру-
ци ја и доград ња Основ не 
шко ле „Душан Вука со вић 
Дио ген” у Купи но ву. Про шле 
годи не је завр ше на ком плет-
на рекон струк ци ја Основ-

не шко ле „Душан Јер ко вић 
Уча” у Кар лов чи ћу – иста као 
је Вој кић.

Као и сва ке годи не, вен-
це су поло жи ли и одбор ник 
из Кар лов чи ћа у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци Милан 
Сте па но вић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це 
Кар лов чић Јован Девр-
ња и Зоран Попов испред 
општин ског СУБ НОР-а и 
пред сед ник Удру же ња рат-
них вој них и мир но доп ских 
инва ли да, као и запо сле ни 
у Пред школ ској уста но ви 

ПЕЋИ НАЧ КИ ЦРВЕ НИ КРСТ

Зеле на јабу ка као сим бол
здра вог живо та
Пово дом обе ле жа ва-

ња 31. маја, Свет ског 
дана без дуван ског 

дима, у орга ни за ци ји Црве-
ног крста Пећин ци орга ни-
зо ва на је улич на мани фе-
ста ци ја, током које су 
волон те ри и запо сле ни 
пећи нач ког Црве ног крста 
поста ви ли штанд у цен тру 
Пећи на ца и заин те ре со ва-
ним сугра ђа ни ма дели ли 
про мо тив ни мате ри јал, који 
има за циљ да истак не 
важност пре вен ци је и бор-
бе про тив пуше ња, али и 
да истак не зна чај упра жња-
ва ња здра вих сти ло ва 
живо та. За сва ку уни ште ну 

цига ре ту сугра ђа ни су 
доби ли по јед ну зеле ну 
јабу ку као сим бол здра вог 
живо та.

Како нам је рекла Гор да-
на Коње вић, секре тар ЦК 
Пећин ци, ово го ди шња кам-
па ња,која се обе ле жа ва 
под сло га ном Доне си одлу-
ку – оста ви дуван, има за 
циљ да ука же да посто ји 
мно го раз ло га за пре ста нак 
пуше ња, јер:
•	 Пуша чи има ју већи ризик 

да раз ви ју тешки облик 
обо ље ња кови да-19 и 
умру од ове боле сти

•	 Дуван ути че на физич ки 
изглед и угро жа ва здра-
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

„Вла да Обра до вић Каме ни“ 
у Пећин ци ма.

Сећа њу на Каме ног и 
херо је Посав ског одре да 
при су ство ва ли су и број ни 
гости из окол них општи на, 
а вен це су поло жи ли пред-
сед ник СУБ НОР-а Бео гра-
да и заме ник пред сед ни ка 
СУБ НОР-а Срби је, пуков-
ник Бора Ерце го вац који је 
том при ли ком под се тио на 
херој ство свих јуна ка који су 
сво је живо те дали за отаџ-
би ну, док се испред Покра-
јин ског одбо ра СУБ НОР-а 
АПВ обра тио Томи слав 
Милић, који је под се тио на 
заслу ге Вла де Обра до ви ћа 
Каме ног, који је живот изгу-
био са све га 32 годи не упра-
во на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. Испред град ског 
СУБ НОР-а општи не Сур чин 
венац је поло жио пред сед-
ник Општин ског одбо ра Гој ко 
Смр злић. Коме мо ра ци ји су 
при су ство ва ли и пред став-
ни ци Месне зајед ни ца Аша-
ња, Сек ци је Вој во ђан ских 
бри га да гра да Бео гра да, 
СУБ НОР-а из Сур чи на, Ста-
ре Пазо ве и Инђи је.

Ина че, на тери то ри ји 
општи не Пећин ци поред 
спо мен-обе леж ја Посав-
ском пар ти зан ском одре ду 
на путу изме ђу Кар лов чи ћа 
и Срем ских Миха ље ва ца, 
посто је две спо мен бисте 
Вла де Обра до ви ћа Каме-
ног и то у цен тру Аша ње и 
испред врти ћа у Пећин ци ма, 
док по јед на ули ца у Аша њи 
и Субо ти шту носе њего во 
име.

вље поро ди це и при ја те-
ља у окру же њу

•	 Пуше ње сма њу је плод-
ност жена, а дуван и 
нико тин ште те беба ма

•	 Дуван ште ти гото во свим 
орга ни ма тела и узро ку је 
пре ко 20 врста рака

•	 Нар ги ле, загре ва ни 
дуван ски про из во ди, као 
и елек трон ске цига ре те, 
штет ни су по здра вље

•	 Упо тре ба дува на иза зи ва 
нега тив не соци јал не и 
еко ном ске после ди це.

•	 Новац утро шен на дуван 
може се упо тре би ти за 
важни је и кори сни је ства-
ри

•	 Упо тре ба дува на и одла-
га ња отпа да од дуван-
ских про из во да зага ђу ју 
живот ну сре ди ну
Акци ја се одви ја ла уз 

пуно пошто ва ње мера пре-
вен ци је због епи де ми је 
коро на-виру са.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Про гра ми за децу и мла де
Деца и мла ди са тери то-

ри је општи не Пећин ци и 
током ове годи не има ће 

при ли ку да пра те ква ли тет не 
кул тур но-умет нич ке и обра-
зов не про гра ме у пећи нач ком 
Кул тур ном цен тру, захва љу ју-
ћи финан сиј ској подр шци 
Мини стар ства кул ту ре и јав ног 
инфор ми са ња, Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер-
ским зајед ни ца ма и пећи нач ке 
локал не само у пра ве, који су 
издво ји ли око седам сто ти на 
хиља да дина ра за реа ли за ци-
ју три про јек та под окри љем 
ове уста но ве.

Дирек тор Кул тур ног цен тра 
Јован Девр ња ових дана је 
пот пи сао уго во ре о реа ли за-
ци ји про је ка та са пот пред сед-
ни цом Вла де и мини стар ком 
кул ту ре и инфор ми са ња Репу-
бли ке Срби је Мајом Гој ко вић, 
и са покра јин ском секре тар-
ком за кул ту ру, јав но инфор-
ми са ње и одно се с вер ским 

зајед ни ца ма Дра га ном Мило-
ше вић у Срп ском народ ном 
позо ри шту у Новом Саду. 
Дирек тор Девр ња је том при-
ли ком иста као да је циљ свих 
про је ка та да кул ту ра буде 
доступ на и у мањим сре ди на-
ма каква је пећи нач ка.

– Тру ди ли смо се да у реа-
ли за ци ју про је ка та укљу чи мо 
нај мла ђе, децу пред школ ског, 
основ но школ ског и сред њо-
школ ског узра ста, као и децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју 
из свих 15 насе ља наше 
општи не и пру жи мо им при ли-
ку да буду, не само уче сни ци, 
већ и кре а то ри ква ли тет них 
кул тур но-умет нич ких и обра-
зов них про гра ма у који ма ће 
ужи ва ти током јесе ни – каже 
Девр ња.

Ресор но Мини стар сво 
четвр ти пут за редом подр жа-
ло је реа ли за ци ју мани фе ста-
ци је „Сајам кул ту ре мла дих на 
селу“ у Пећин ци ма, а поред 
тога, по први пут подр жа ло је 

и реа ли за ци ју про јек та „Зајед-
но у рит му на селу са децом и 
мла ди ма са смет ња ма у раз-
во ју – Тело као инстру мент“, 
који ће се одр жа ти почет ком 
јесе ни, а како нам је рекао 
коор ди на тор ова два про јек та 
Сло бо дан Стан ко вић, Сајам 
кул ту ре мла дих на селу је сед-
мо днев на мани фе ста ци ја која 
деци и мла ди ма са тери то ри је 
општи не Пећин ци и око ли не 
пру жа при ли ку да иска жу свој 
тале нат у разним умет нич ким 
обла сти ма. 

За реа ли за ци ју про јек та 
„Зајед но у рит му на селу у 
Пећин ци ма – Кла сич на музи ка 
у црта ном фил му“ ресор ни 
Секре та ри јат по тре ћи пут је 
издво јио сред ства чије актив-
но сти ће се одр жа ти током 
окто бра. 

Из Кул тур ног цен тра наја-
вљу ју да се уве ли ко ради и на 
при пре ми про гра ма сед мог по 
реду „Пећи нач ког кул тур ног 
лета“.

У дво ри шту Етно куће „Пут ник“ у Купи но ву, 
у амби јен ту где се пре пли ћу тра го ви 
више ве ков ног живо та људи на овим про-

сто ри ма и бес пре кор на при ро да Обед ске 
баре, про те клог викен да је пред ста вљен про-
грам очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља „Ути шај 
стрес, поја чај здра вље“. Овај сво је вр сни диги-
тал ни детокс зајед нич ки је про грам Тури стич-
ке орга ни за ци је општи не Пећин ци и Асо ци ја-
ци је при род не и шум ске меди ци не „Форест“, 
који посе ти о ци ма пру жа холи стич ки при ступ 
физич ком, мен тал ном и духов ном здра вљу, а 
исто вре ме но нуди иде ал ну при ли ку за зани-
мљив излет и опу шта ју ћи бора вак у при ро ди.

По речи ма дирек тор ке Тури стич ке орга ни за-
ци је општи не Пећин ци Љуби це Бошко вић, 

про грам „Ути шај стрес, поја чај здра вље“ је 
здрав стве но-тури стич ки про грам, који је 
настао као логи чан след про мо ви са ња општи-
не Пећин ци као изу зет не дести на ци је Евро пе 
и награ де ЕДЕН, коју доде љу је Европ ска 
коми си ја, а коју је општи на Пећин ци доби ла 
2019. годи не као пра те ћа дести на ци ја за 
здрав стве ни и вел нес (wel lness) тури зам.

Након шет ње до сред њо ве ков не твр ђа ве 
Купи ник – послед ње пре сто ни це сред њо ве-
ков не срп ске држа ве, где је их је архе о лог 
Пери ца Одо ба шић упо знао са исто риј ским 
зна ча јем овог лока ли те та, уче сни ке про гра ма 
је пре у зео пред сед ник и осни вач асо ци ја ци је 
„Форест“ др Милан Попо вић, који их је водио 
кроз здрав стве ни део про гра ма.

КУПИНОВО

Ути шај стрес, поја чај здра вље
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНђИ ЈА У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ЛЕПО СА ВИЋ

Спорт ска опре ма за ђаке
ОШ „Ста на Бача нин“ у Лешку

Деле га ци ја општи не Инђи ја пред во-
ђе на пред сед ни ком Вла ди ми ром 
Гаком про шле неде ље бора ви ла је 

на Косо ву и Мето хи ји, у општи ни Лепо са-
вић. У скло пу посе те пред став ни ци срем-
ске општи не дони ра ли су спорт ску опре-
му Основ ној шко ли „Ста на Бача нин“ у 
Лешку. 

Осим лоп ти за фуд бал, кошар ку, руко-
мет, одбој ку, опре му за сто ни тенис, мре-
же за руко мет не голо ве и 60 мушки и 
жен ских спорт ских ком пле та и десет 
стру ња ча, пред сед ник Гак је уру чио и 
седам таблет рачу на ра за вуков це ове 
шко ле. 

Како је иста као, Општи на Инђи ја је 

пома га ла и наста ви ће да пома же срп-
ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји.

-Људи ма на Косо ву и Мето хи ји првен-
стве но мно го зна чи када неко из ових 
дело ва Срби је дође да их посе ти и пру жи 
им подр шку. Нама на Косо ву увек било 
лепо и то је осе ћај који не може те да не 
осе ти те. Дона ци ја није вели ка у финан-
сиј ском сми слу, али деци ће мно го зна чи-
ти спорт ска опре ма, пре све га, иста као је 
Гак и додао.

Током посе те општи ни Лепо са вић пот-
пи сан је и Мемо ран дум о сарад њи у обла-
сти тури зма и спор та. Андри ја на Милу но-
вић, само стал ни струч ни сарад ник за 
тури зам општи не Лепо са вић, и Милан 

Бого је вић, дирек тор Тури стич ке орга ни за-
ци је општи не Инђи ја, пот пи са ли Мемо-
ран дум који је још један доказ да општи не 
и те како ула жу у раз вој тури зма и спор та. 

Пот пи си ва њем Мемо ран ду ма уса гла-
ше но је да ће општи не удру же ним сна га-
ма ради ти на орга ни зо ва њу уза јам них 
посе та у окви ру којих ће бити орга ни зо ва-
ни спорт ски кам по ви за уче ни ке основ них 
и сред њих шко ла са тери то ри ја општи на 
Лепо са вић и Инђи ја.

Овом при ли ком, Милу но вић и Бого је-
вић изра зи ли су наду и уве ре ње да је ово 
само поче так успе шне сарад ње која ће на 
обо стра но задо вољ ство и у буду ћем 
пери о ду бити наста вље на.

Сти же нови инве сти тор
За око месец дана биће све ча но 

пот пи сан уго вор о про да ји осам 
хек та ра земљи шта у инду стриј ској 

зони у Инђи ји на којем ће један дома ћи 
инве сти тор гра ди ти свој обје кат. Овај 
пода так на послед њем састан ку Систе-
ма 48 у петак, 4. јуна потвр дио је пред-
сед ник Oпш тине Инђијe Вла ди мир Гак. 
Он је иста као да је у пита њу 13. инве-
сти ци ја у том срем ском гра ду у послед-
ње чети ри и по годи не.

- Могу за сада рећи да се ради о 
дома ћем инве сти то ру који ће гра ди ти 
обје кат повр ши не 50 хиља да ква драт-
них мета ра. Тај обје кат може мо да упо-
ре ди мо. На при мер, прво постро је ње 
„Агро мар ке та“ је повр ши не око 15 хиља-
да мета ра ква драт них, па је јасно сви ма 
који су били у том објек ту коли ка је нова 
инве сти ци ја, обја снио је Гак и додао да 
је задо во љан и дина ми ком којом се 
одви ја реа ли за ци ја јапан ског инве сти-

то ра „Тојо тајерс“ у том срем ском гра ду. 
Како је навео, недав но је отво ре на и 

кан це ла ри ја у „Треј дју ник цен тру“, где 
гра ђа ни могу пре да ти био гра фи је за 
неко од буду ћих рад них места.

-Поче ли су и раз го во ри са заин те ре-
со ва ним лици ма, а интер со ва ње за рад-
на места је вели ко. Нема дана да не 
доби јем 10-15 пози ва и пору ка да неко 
жели да се запо сли код јапан ског инве-
сти то ра. Лепо је виде ти како објек ти 
пола ко ничу, а нај ве ћи од њих тек тре ба 
да се гра ди. Бит на инфор ма ци ја је да су 
доби ли дозво лу за град њу тако зва ног 
„мик се ра“, објек та који ће бити виси не 
око 40 мета ра. Како би поче ла њего ва 
изград ња, чека ла се дозво ла ресор ног 
покра јин ског секре та ри ја та, а одно си се 
на зашти ту живот не сре ди не - исти че 
Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи је иста као 
је да је про је кат одмах при хва ћен што 

зна чи, да ће про из вод ња „Тојо тајер са“ 
бити у пот пу но сти без бед на за живот ну 
сре ди ну, самим тим и гра ђа не инђиј ске 
општи не. М.ђ.

Вла ди мир Гак

Дона ци ја у виду спорт ске опре меПосета општини Лепосавић
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Више од два мили о на за 
очу ва ње кул тур ног насле ђа
Покра јин ска вла да 

издво ји ла је више од 
40 мили о на дина ра за 

про јек те из обла сти зашти те 
и очу ва ња кул тур ног насле-
ђа у Ауто ном ној покра ји ни 
Вој во ди ни.  Општи на Ста-
ра Пазо ва је уче шћем на 
кон кур су доби ла 2.100.000 
дина ра подр шке за два про-
јек та.

Кон зер ва ци ја, реста у ра ци-
ја и реви та ли за ци ја куће Јан-
ка Чме ли ка у Ста рој Пазо ви, 
што је један од капи тал них 
про је ка та, које је подр жао 
Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру, јав но инфор ми-
са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма. Општи на Ста-
ра Пазо ва је пону ди ла два 
зна чај на про јек та.

– Вео ма смо срећ ни што 
је Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру пре по знао наш 
труд и доса да шњи рад и што 
су нам дали подр шку у виду 
бес пор врат них сред ста ва у 
изно су од 1,5 мили о на дина-
ра за рекон струк ци ју кро ва и 
адап та ци ју куће Херо ја Јан-
ка Чме ли ка у Ста рој Пазо ви, 
за чије вође ње је заду же на 

Тури стич ка орга ни за ци ја у 
Ста рој Пазо ви. Доби је на су 
у сред ства за про је кат „Вир-
ту ел на Пазо ва“ у изно су од 
600.000 дина ра, изја ви ла је  
Дра га на Зорић Ста ној ко вић, 
дирек тор ка ТО Ста ра Пазо-
ва

Оце нив ши да су ови 
кон кур си изу зет но важни, 

посеб но за мање сре ди-
не у Вој во ди ни, пред сед-
ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић је навео да су 
знат но пове ћа на сред ства 
за кул тур но-умет нич ка дру-
штва, а да су издва ја ња за 
област зашти те и очу ва ња 
кул тур ног насле ђа у АП Вој-
во ди ни у 2021. годи ни уве ћа-

на гото во пето стру ко у одно-
су на про шлу годи ну.

– Желим да кажем да вас 
неће мо оста ви ти и да ћемо 
мисли ти о вама, и да ћемо 
се тру ди ти да са јача њем 
нашег буџе та из годи не у 
годи ну издва ја мо зна чај ни-
ја финан сиј ска сред ства, и 
да ћемо увек бити достој ни 
заве та које су нам оста ви ли 
наши ста ри, посеб но у очу-
ва њу наци о нал не башти-
не у Вој во ди ни, рекао је 
Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де на доде-
ли сред ста ва.

Пред сед ник Миро вић уру-
чио је 136 уго во ра, вред них 
више од 40 мили о на дина-
ра наме ње них него ва њу 
и про мо ци ји тра ди ци о на-
лог срп ског ства ра ла штва 
и истра жи ва њу и  зашти ти 
покрет ног и непо крет ног кул-
тур ног насле ђа Вој во ђа на. 
 Д. Г.

Са доделе средстава у Новом Саду

Кућа Јан ка Чме ли ка

Офар ба не клу пе и заса ђе но цве ће
у ста ро па зо вач ком пар ку

Иде ја о дру штве ној одго вор но сти и 
уло зи сва ког послов ног субјек та ће 
вре ме ном поста ти све већа, и  упра во 
све сни тога у фир ми „Стре ит Нова“ са 
седи штем у Ста рој Пазо ви одлу чи ли су 
да дају свој допри нос сре ди ни у којој 
послу ју.  Упра во на Свет ски дан еко ло-
ги је, што је кажу било сасвим слу чај но,  

узе ли су чет ке и моти ке у руке и уз 
подр шку локал не само у пра ве и Месне 
зајед ни це, која је обез бе ди ла потреб на 
сред ства и мате ри јал,  уре ди ли  ста ро-
па зо вач ки парк.  Једа на е сто чла на еки-
па руко во ди о ца је офар ба ла клу пе и 
заса ди ла цве ће. Ово је ујед но и један 
од начи на да се ути че на свест људи о 

очу ва њу живот не сре ди не.  Била је ово 
прва акци ја, коју је ини ци ра ла фир ма 
„Стре ит Нова“, а по речи ма Алек сан-
дра Ску ли ћа, дирек то ра фир ме,  већ су 
се чуле иде је о сле де ћим акци ја ма у 
корист локал не зајед ни це и уре ђе њу 
живот ног про сто ра у ста ро па зо вач кој 
општи ни. З. К.
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НО ГАЗДИН СТВО ПЕРИ ШИЋ ИЗ ВОЈ КЕ

Добар род јаго де упр кос 
лошим вре мен ским усло ви ма
Сезо на јаго да касни због хлад-

ног вре ме на у апри лу, када је 
то воће било у нај бо љој веге-

та ци ји. Иако је прва сезо на тре ба ла 
да поч не почет ком апри ла, тек сада 
су про из во ђа чи на полов ни сезо не. 
Раз лог је хлад но вре ме током апри ла 
и маја. Јаго де су мно ги ма оми ље но 
воће и коти ра ју се на листи нај здра ви-
јих намир ни ца .

Са ква ли тет ним  сад ни ца ма, пла-
сте ни ком,  и систе мом за навод ња ва-
ње кап по кап, узга ји ва чи јаго да данас 
могу да се похва ле одлич ним начи ном 
про из вод ње. 

У заса ди ма пољо при вред ног газдин-
ства Пери шић у Вој ки, 2014. годи не 
заса ђе но је 20.000 сад ни ца јаго да на 
јед ном јутру земље,  и то сор те алба 
и сиби ла. Јеле на Пери шић, супруг 
Миле, сестра Дра га на Кне же вић и зет 
Пре драг у про из вод њу јаго да кре ну ли 
су из чистог хоби ја пре седам годи на, 
по наго во ру коле ге са посла. Како Пре-
драг каже, не пам ти се да бер ба ово-
ли ко касни, а глав ни кри вац за то је 
кли ма. Прво је у фебру а ру било топло, 
а онда је дошао април са ниским тем-
пе ра ту ра ма, кишом и голо мра зи цом, 
због чега су се јаго де мора ле зашти ти 
агро тек сти лом.

– Бер ба касни око 15 дана. Пре годи-
ну дана смо поста ви ли пла сте ник. Ове 
годи не има мо прве јаго де из пла сте-
ни ка, а и ту бер ба касни у одно су на  
про шло го ди шњу бер бу са отво ре ног 

про сто ра. Родом и ква ли те том пло да 
смо задо вољ ни, ту нема бит них раз ли-
ка и одсту па ња у одно су на прет ход не 
годи не, сем већ поме ну тог кашње ња у 
веге та ци је, каже  Пре драг Кне же вић.

Сва ке годи не на овом пољо при-
вред ном газдин ству  про из ве де се око 
десет тона јаго да, сва ки рад ник убе ре 
око 50 кило гра ма у току дана. Раз ли ка 
изме ђу про из вод ње јаго да на отво ре-
ном и у пла сте ни ку јесте што плод у 
пла сте ни ку сазре ва две до три неде-
ље рани је у зави сно сти од сезо не,.

Про шле годи не цена је била добра. 
Пре све га захва љу ју ћи одсу ству уво за. 
А како кажу Пери ши ћи, ни ове годи не 
цена није лоша.  Ј. Б.

Локал на фон да ци ја „Ста ра Пазо ва“ 
обја ви ла је позив за први кон курс 
како би финан сиј ски подр жа ла локал-
не ини ци ја ти ве на чита вој тери то ри ји 
општи не. Ова фон да ци ја  жели да 
пру жи подр шку ком ши ја ма и подр жи 
пози тив не про ме не у кул ту ри, обра-
зо ва њу, спор ту, обла сти јав ног здра-
вља, еко ло ги је. Недав но је обја вљен 
и први кон курс за финан си ра ње поје-
ди нач них ини ци ја ти ва реги стро ва них 
удру же ња гра ђа на и нефор мал них 
гру па. На рас по ла га њу је укуп но 
705.000 дина ра, а  новац који ће бити 
доде љен, при ку пљен је од локал них  
пред у зет ни ка, ком па ни ја и поје ди на-
ца и „Траг фон да ци је“, која је при ку-
пље ни износ дупли ра ла. 

– Пози ва мо настав ни ке из свих 

бран ши као и све заин те ре со ва не 
људе да се јаве и удру же око одре ђе-
не иде је или про јек та, који ће помо ћи 
нашем гра ду тј. свим мести ма у нашој 
општи ни, Ста рој и Новој Пазо ви, Ста-
рим и Новим Банов ци ма, Беле ги шу, 
Сур ду ку, Голу бин ци ма, Вој ки и Крње-
шев ци ма, да тим сво јим иде ја ма ура-
де нешто дуго роч но за сво је село, 
рекао је  Нико ла Рај ко вић из Локал не 
фон да ци је Ста ра Пазо ва. 

Циљ је да се до кра ја ове годи не 
при ку пи 15.000 евра што ће бити 
укуп но 30.000 евра  за спро во ђе ње 
локал них акци ја гра ђа на. Први кон-
курс Локал не фон да ци је отво рен је 
до 30. јуна, а  сви дета љи и усло ви 
кон кур са обја вље ни су на сај ту 
Локал не фон да ци је. Д.  Г.

Нови сени ор
срем ски – пазо вач ки 
све ште ник

Игор Фел ди, све ште ник Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве у Ста рој Пазо ви, 
6. јуна је на све ча ном бого слу же њу 
поста вљен за сени о ра срем ског 
сени о ра та. Руко по ло же ње је оба-
вио бискуп Јаро слав Јавор њик, а 
све ча ну литур ги ју је слу жио доса-
да шњи сени ор Јан Вин ко вич, уз 
саслу же ње  све ште ни ка из свих 
сени о ра та у Вој во ди ни.  Био је ово  
мисиј ски дан срем ског сени о ра та 
посве ћен сто го ди шњи ци оса мо ста-
ље ња Сло вач ке еван ге лич ке цркве 
у Срби ји, што се дого ди ло  упра во у 
Ста рој Пазо ви  27. јуна 1921. годи-
не.

Све ча но сти су при су ство ва ли 
број ни вер ни ци и гости, пред став-
ни ци дру штве но - поли тич ких, кул-
тур них инсти ту ци ја и дру гих црка-
ва. З. К.

Локал на фон да ци ја
подр жа ва акци је Пазов ча на
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

РЕПУ БЛИЧ КА СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА

Нај бо ља реци та тор ка
Јана Руман

Чак 13 реци та то ра са тери то ри је 
Ста ре Пазо ве уче ство ва ло је на 
Покра јин ској смо три, док се тро-

је: Андреј Симен дић, Лора Мер шак и 
Јана Руман так ми чи ло на Репу блич кој 
смо три реци та то ра. Упра во се Јана 
Руман вра ти ла као апсо лут ни побед-
ник држав ног так ми че ња. Ово јој је 
тре ће уче шће на Репу блич кој смо три 
реци та то ра „Песни че наро да мог“, 
осво ји ла је мак си мал них 50 бодо ва и 
поста ла првак држа ве у кази ва њу 
лепе речи. Репу блич ка смо тра је орга-
ни зо ва на у онлајн фор ма ту, и могла се 
директ но пра ти ти на Јутјуб кана лу 
Цен тра за кул ту ру Ваље ва, где се тра-
ди ци о нал но одр жа ва.

– Сва ко ко дође на репу блич ку смо-
тру је самим тим већ побед ник, јер су 
тамо извр сни реци та то ри. Вео ма ми је 
дра го што сам оства ри ла мак си ма лан 
број пое на у тако вели кој кон ку рен ци-
ји. Побе ду сам про сла ви ла са сво јим 

бра том који ми је био подр шка током 
овог онлајн так ми че ња, а про гла ше ње 
побед ни ка доче ка ла сам суза ма радо-
сни ца ма, изја ви ла је Јана Руман.

Ове годи не је Јана гово ри ла песму 
Тома ша Реп чја ка „Јули а нин кључ“ на 
сло вач ком јези ку, а њен мен тор је 
била  Ана Симо но вић, тако ђе дуго го-
ди шњи реци та тор и педа гог, чији су 
реци та то ри осва ја ли злат не меда ље и 
пла си ра ли се у фина ле репу блич ког 
так ми че ња.  И за њу је ово  једин ствен 
успех.

– Морам рећи да сам са суза ма у 
очи ма про пра ти ла так ми че ње. Када је 
спи кер потвр дио да је Јана побед ник, 
одмах сам је назва ла, али нисам ни 
реч рекла од од сре ће. Јана ме је упи-
та ла да ли сам добро. То је тре ну так 
који нећу забо ра ви ти дуго, рекла је 
Ана Симо но вић.

Два е де се тјед но го ди шња сту дент ки-
ња сло вач ког јези ка, Јана Руман  реци-

ту је од сво је сед ме годи-
не. Успе си су се низа ли 
од самог почет ка, када ју 
је при пре ма ла учи те љи-
ца Лиди ја Геде љов ски, 
игра ла је и у неко ли ко 
позо ри шних пред ста ва, 
али пое зи ја и кази ва ње 
лепе речи оста је  њена 
вели ка љубав. Свим 
ово го ди шњим уче сни ци-
ма је недо ста ја ло да 
гово ре директ но пред 
публи ком,  а нај бо ља 
реци та тор ка Срби је у 
кате го ри ји одра слих се 
нада да ће то бити уско-
ро.

Зден ка Кожик

Јана Руман

Ана Симо но вић

Ста ро па зов ча ни 
поно во у
Библи о те ци 

Иако физич ки нису могли да 
бора ве у библи о те ци, љуби те љи 
књи ге из ста ро па зо вач ке општи не 
нису зане ма ри ли лепу реч током 
прет ход них месе ци пан де ми је 
коро на-виру са. Књи ге су редов но 
позајм љи ва ли у свим огран ци ма 
Библи о те ке „Доси теј Обра до вић“, 
при ла го ђа ва ју ћи се ново на ста лој 
ситу а ци ји. Од 1. Јуна, чита о ци и 
чла но ви Народ не библи о те ке 
„Доси теј Обра до вић“ опет могу 
сло бод но посе ћи ва ти ту уста но ву и 
где има ју сло бо дан при ступ бога-
том књи жном фон ду, уз пошто ва ње 
епи де ми о ло шких мера. 

– У кри зним вре ме ни ма људи су 
се окре ну ли књи зи, у њој су про на-
шли бег од свих про бле ма, и ми 
смо јако задо вољ ни. Уна зад годи ну 
дана има мо пове ћан број кори сни-
ка, међу који ма је нај ви ше деце. 
Број ни тра ди ци о нал ни кул тур ни 
про гра ми у орга ни за ци ји Библи о те-
ке су, нажа лост изо ста ли, али смо 
ипак били актив ни и на дру штве-
ним мре жа ма и вир ту ел но кому ни-
ци ра ли са сво јим кори сни ци ма. 
Про шле годи не смо обе ле жи ли и 
вели ки јуби леј 250 годи на од досе-
ља ва ња Сло ва ка, као и раз не дру-
ге јуби ле је, и вир ту ел не изло жбе. 
На овај начин поку ша ли смо да 
одр жи мо кон такт са свим нашим 
чита о ци ма и сугра ђа ни ма, изја ви-
ла је Ната ша Филип, библи о те кар-
савет ник.

У наред ним месе ци ма у Библи о-
те ци пла ни ра ју се сусре ти са 
писци ма и публи ком. 
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СЕЗО НА ВРЦА ЊА МЕДА

Кишно и хлад но про ле ће 
лоше ути че на при нос меда
Врца ње меда је за сва-

ког пче ла ра нај леп-
ши и нај сла ђи посао, 

јер тако кру ни ше свој уло-
жен труд током годи не. 
Из кошни це се ника да не 
вади цео мед, јер је потреб-
но оста ви ти мало хра не 
за пче ли ња дру штва до 
наред не испа ше. Томи слав 
Вали бави се пче лар ством 
од сво је 16. годи не, и како 
каже гаје ње пче ла у њего-
вој поро ди ци је тра ди ци ја 
и пре но си се с коле на на 
коле но. Сада је посао пре-
у зео његов унук Иван, а 
Томи слав се тру ди да му 
помог не и сво је иску ство 
пре не се.

– Сада има мо око 160 
кошни ца, вре ме ном смо 
тај број пове ћа ва ли, јер се 
пове ћа вао и број дру штва. 
Про из во ди мо багре мов, 
липов, ливад ски и сун цо-
кре тов мед. Мно ги сма тра ју 
да у пче лар ству нема мно-
го посла, али гре ше. Пче ле 
тра же мно го пажње, мно-
го мора да се води рачу на 
о њима, а и кошни це се 
мора ју због испа ше сели-
ти. У про ле ће мораш стал-
но бити уз њих да би имао 
добра дру штва и на кра ју 
већу коли чи ну меда. Буде 
уги ну ћа, али то је састав ни 
део посла, каже на почет ку 
раз го во ра Томи слав Вали.

Овај иску сни пче лар исти-
че да је про лећ но врца ње 
меда већ неко ли ко годи на 
уна зад лоше, а глав ни кри-
вац за то је лоше вре ме.

– Сигур но пет годи на уна-
зад има мо кишно и хлад-
но про ле ће, које директ но 
ути че на при нос коли чи не 
меда. Ево, ове годи не када 
је багрем тре бао да меди, 
било је хлад но и кишо ви-
то. Међу тим, када је добра 
годи на, када нема уги ну ћа 
и када је топло вре ме,  јед-
но дру штво може да доне-
се 25 кило гра ма меда. Ми 
сада врца мо багре мов 
мед, и веру јем да ће јед но 
дру штво доне ти  пет, шест 
кило гра ма. На реду је цве-
та ње липе, виде ће мо какво 
ће вре ме бити. Увек буде 
меда, а зави си у којој коли-
чи ни, каже Томи слав.

Он дода је да врца ње 
меда тра је од јутра до мра-
ка, уче ству је цела поро ди-
ца и при ја те љи, а често се 
дру же и уз ручак.

– Сви ску па уче ству је мо 
и тру ди мо се да тај све ча-
ни чин за пче ла ре буде леп. 

Дру жи мо се, поне што попи-
је мо и поје де мо. Посао, као 
посао, није тежак. Сва ко 
ради сво је и сви смо орга-
ни зо ва ни, каже Томи слав. 

Он дода је да цена меда 
зави си од коли чи не и од 
годи не.

– Мед про да је мо на вели-
ко. Нај ску пљи је багре мов, 
јер је и нај здра ви ји, има 
нај ма њи  про це нат шеће-
ра. Про шле годи не је цена 
за кило грам багре мо вог 
меда на вели ко  би ла  пет 
евра. Виде ће мо како ће се 
цена фор ми ра ти ове годи-
не. Ту је и лажни мед који 
се мало-мало јави на тржи-
шту. Људи нема ју нов ца па 
то купу ју, али то није пра-
ви мед, нема ква ли тет не 
састој ке као што напра ве 
про ве ре ни пче ла ри. Тако-
ђе, било би добро да воћа-
ри пове ду рачу на када тре-
ти ра ју сво је воће, јер се 
често деси да због тога ми 
пче ла ри има мо уги нућа. То 
би било заи ста добро када 
би се реши ло, исти че Томи-
слав.

Он за крај дода је да сма-
тра да ће, када је реч о про-
из вод њи меда, ова годи на 
бити као и про шла.

– Али, опет све зави си од 
вре ме на, а то није у нашим 
рука ма. Зато мислим да 
је, пошто је сва ка годи на 
лоши ја, има ти већи број 
кошни ца боље, завр ша ва 
овај иску сни пче лар.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

Врца ње багре мо вог меда у поро ди ци Вали

Томи слав Вали
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СМШ „ДРА ГИ ЊА НИК ШИЋ“, СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Тим шко ле међу
нај бо љих 20 у Срби ји

„Неде ља уче нич ких ком-
па ни ја“ одр жа на је кра јем 
апри ла у Срем ској Митро ви-
ци у орга ни за ци ји „Достиг-
ну ћа мла дих“ и уз подр шку 
УСА ИД Срби ја, Мини стар-
ства при вре де, Мини стар-
ства про све те, нау ке и тех-
но ло шког раз во ја, као и 
ком па ни ја „Man Po wer Gro up“ 
и  „Tele Gro up“.

Они су били орга ни за-
то ри реги о нал них так ми-
че ња уче нич ких ком па ни ја 
за сред њо школ це широм 
Срби је.

Уче ство ва ло је пре ко 250 
уче ни ка из 50 уче нич ких 
ком па ни ја из 19 гра до ва, 
које су пред ста ви ле сво је 
пред у зет нич ке иде је. 

Од тога, 20 побед нич ких 
тимо ва из пет реги о на се 
пла си ра ло за наци о нал но 
фина ле, а побед ник на том 
фина лу ће пред ста вља ти 
Срби ју на европ ском так ми-
че њу нај бо љих уче нич ких 
ком па ни ја.

Када је реч о Вој во ди ни, 
нај бо љи су били пред став-
ни ци Меди цин ске шко ле 
„Дра ги ња Ник шић“ из Срем-
ске Митро ви це. 

Тим ове шко ле пред ста вио 
је лини ју козме ти ке „Green 
Acti ve“, а реч је о лини ји за 

негу косе на бази спа на ћа. 
Побед нич ки тим уче ни ка 
фар ма це ут ског сме ра чини-
ли су Ире на Мило ше вић, 
Душан Тима рац, Ана Ланц, 
Бра ни сла ва Кар даш и Сара 
Видо вић. 

Мен тор овог тима је про-
фе сор ка Јеле на Јањић,  мр 
фар ма ци је.

Наци о нал но фина ле је 
одр жа но онлајн од 2. до 4. 
јуна уз уче шће 20 побед нич-
ких тимо ва  из 16 гра до ва 
и општи на: Бач ке Палан ке, 

Бео гра да, Кња жев ца, Кра-
гу јев ца, Кру шев ца, Лаза-
рев ца, Мла де нов ца, Ниша, 
Новог Сада, Поже ге, При је-
по ља, Срем ске Митро ви це, 
Сви лајн ца, Свр љи га, и Заје-
ча ра. Прво место је осво ји-
ла еки па из кру ше вач ке Гим-
на зи је која ће пред ста вља ти 
Срби ју на европ ском так ми-
че њу нај бо љих уче нич ких 
ком па ни ја.

Иако мла ди пред у зет нич-
ки тим из Срем ске Митро ви-
це није зау зео неко од прва 

три места, кажу да су задо-
вољ ни и да су има ли запа-
жен наступ.

Реци мо још да је спро во-
ђе ње овог про гра ма у Срби-
ји поче ло 2005. годи не, када 
је осно ва на орга ни за ци ја 
„Достиг ну ћа мла дих“. 

Про грам из обла сти пред-
у зет ни штва и финан сиј ске 
писме но сти  је од тада про-
шло више од 60.000 уче ни ка 
из 286 основ них и сред њих 
шко ла у Срби ји.

С. Џаку ла

Тим Медицинске шко ле „Дра ги ња Ник шић“

ТРЕТ МА НИ ЛИЦА 

Обра ти ти се само
про ве ре ним струч ња ци ма
Велик шок јав но сти  ових дана иза-

зва ле су фото гра фи је које су 
обја вљи ва не на дру штве ним мре-

жа ма, а при па да ју жена ма чија је кожа 
лица уна ка же на јер су се под вр гле 
трет ма ни ма  или естет ским захва ти ма 
лица код неструч них осос ба.

Дру штве не мре же  данас су  пуне  
рекла ма о есте ти ци и разним трет ма-
ни ма лица. Пилинг лица, депи ла ци ја 
нау сни ца, укла ња ње ожи ља ка и дру ги 
трет ма ни помо ћу воћ них и оста лих 
кисе ли на  за под мла ђи ва ње, само су 
низ трет ма на који се нуде по мре жа ма. 
Дер ма то ло зи и хирур зи који их оба вља-
ју нису увек меди цин ски струч ни.

Сва ка мето да може да има после ди-

це уко ли ко се неструч но оба ви. Важно 
је да се пошту ју про це ду ре  и није дан 
корак не сме да се пре ско чи. Бит но је 
да се зна шта раде лека ри, а шта 
козме ти ча ри. Данас је дер ма то ко зме ти-
ка део дер ма то ло шке нау ке и неко ко 
оба вља те захва те мора бити шко ло-
ван.

– Све што се ради у пре де лу носа и 
гор ње усне може дове сти до упа ле 
можда не овој ни це, у крај њем слу ча ју и 
до смрт ног исхо да. Неструч ни козме ти-
ча ри и естет ски хирур зи нај че шће кори-
сте непро ве ре не и рела тив но јеф ти не 
суп стан це, које нису био ра згра ди ве и 
оста вља ју трај не после ди це. О свим 
тим после ди ца ма могу да гово ре кожни 

док то ри, пла стич ни и естет ски хирур зи. 
Хро нич не инфек ци је  и ожиљ ци само 
су неке од после ди ца које иза зи ва ју 
ови трет ма ни. Поја ва козме ти ча ра на 
дру штве ним мре жа ма је пози тив на, с 
тим да они мора ју при ка за ти сво ју доку-
мен та ци ју и сво је лицен це да би се 
буду ћи паци јен ти уве ри ли у њихо ву 
струч ност, изја вио је др Небој ша Мар-
ко вић, спе ци ја ли ста дер ма то ве не ро лог.

Јав ни про стор и дру штве не мре же 
пуни су рекла ма које нуде естет ске 
захва те и трет ма не лица. Пре него што 
се одлу чи те коме ћете пове ри ти сво је 
лице добро про ве ри те. Јед ном начи-
ње на гре шка тешко се испра вља.

Ј. Б.
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РАД УГО СТИ ТЕЉ СКИХ ОБЈЕ КА ТА

Уго сти те љи задо вољ ни
про ду же њем рад ног вре ме на

Пан де ми ја кро на-виру са зада ла је 
сна жан уда рац при вре ди, а један 
од нај у гро же ни јих сек то ра је уго-

сти тељ ство, које је нај пре због затва ра-
ња обје ка та услед про гла ше ња ван ред-
ног ста ња, а потом и због огра ни че ња 
рад ног вре ме на, пре тр пе ло огром не 
губит ке.Током тра ја ња пан де ми је, уго-
сти тељ ски објек ти ради ли су у скла ду 
са одлу ка ма које је доно сио Репу блич-
ки кри зни штаб, па су тако сход но епи-
де ми ло шкој ситу а ци ји у апри лу могли 
да госте послу же у башта ма, уко ли ко је 
посе ду ју. Могућ ност борав ка на отво ре-
ном мно ге је при ву кло да у башта ма 
лока ла попи ју прву јутар њу кафу. 

Од 31. маја доне те су нове мере, које 
су омо гу ћи ле уго сти тељ ским објек ти ма 
рад на отво ре ном и у затво ре ном про-
сто ру, када могу да раде до поно ћи 
сва ког дана. Уго сти те љи не кри ју задо-
вољ ство због нових попу шта ју ћих 
мера, које су допри не ле већој посе ће-
но сти, и бољој зара ди, али тако ђе 
дода ју да опо ра вак у посло ва њу ова-

квих обје ка та није лак, те је нео п ход но 
пуно вре ме на да се надок на де сви 
губи ти који су усле ди ли услед пан де-
ми је коро на-виру са. Паб „Харолд Мр. 
Стин кинг Гоат“ један је од посе ће ни јих 
лока ла у Руми,нала зи се у непо сред ној 
бли зи ни цен тра гра да. Већ 25 годи на 
пред ста вља место у које дола зе љуби-
те љи алтер на тив не музи ке, пре ци зни је 
рока, мета ла, пан ка, џеза, као и елек-
тро музи ке. Паб је познат по свир ка ма 
које су се пре пан де ми је сва ког викен-
да орга ни зо ва ле уз посеб не акци је 
разно вр сног пића. Попу ла ран је међу 
Румља ни ма због опу шта ју ће атмос фе-
ре, угод ног амби јен та и добре услу ге. 
Тако ђе већ пет годи на пред ста вља 
седи ште Пика до клу ба „Харолдс“ у 
којем се нала зе и чла но ви који су Срби-
ју пред ста вља ли на међу на род ним так-
ми че њи ма у пика ду. Мимо чла но ва 
клу ба, и оста ли посе ти о ци се увек могу 
опро ба ти у кла сич ном пика ду. 

Нико ла Вуј но вић, рад ник у лока лу, 
освр нуо се на цело куп ну тада шњу 

ситу а ци ју, и додао коли ко им нове мере 
зна че. 

 – Посло ва ње послед њих годи ну 
дана је било вео ма иза зов но због при-
др жа ва ња епи де ми о ло шких мера. 
Нисмо има ли про бле ма са при др жа ва-
њем мера нити са инспек ци јом. Када је 
реч о новим, попу шта ју ћим мра ма, већ 
смо првих дана виде ли и побољ ша ње у 
посло ва њу лока ла и пове ћа ној посе ће-
но сти. Про ду же ње рад ног вре ме на као 
и допу шта ње рада уну тар лока ла је 
сва ка ко добро до шло и нео п ход но. 
Пола ко се вра ћа мо у ста ри режим рада 
па ме и раду је могућ ност понов них 
орга ни за ци ја свир ки. Поред тога оче ку-
је мо и поче так пика до тур ни ра које смо 
рани је редов но орга ни зо ва ли. Попу-
шта ње мера пред лето нам иде у при-
лог и пру жа опци је за бржи опо ра вак. 
Тако ђе, надам се да ће се наши живо ти 
вра ти ти у нор ма лу и да ће ковид-19 
уско ро бити само јед но лоше сећа ње, 
каже Нико ла Вуј но вић.

К.Вереш

Нико ла Вуј но вић

ИНђИ ЈА

Књи га о Кра љу Алек сан дру Кара ђор ђе ви ћу
У окви ру актив но сти Одбо ра за 

поди за ње спо ме ни ка кра љи ци Мари ји 
Кара ђор ђе вић 4. јуна на пла тоу испред 
спо ме ни ка кра љу Петру I Кара ђор-
ђе ви ћу одр жа на је про мо ци ја књи ге 
Мила на Бого је ви ћа „Краљ Алек сан дар 
Кара ђор ђе вић- жртва заве ре“. О књи-

зи су гово ри ли истак ну ти писац и члан 
Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти 
Мати ја Бећ ко вић, сце на ри ста и глу мац 
Ђор ђи је Андрић Жорж и аутор књи ге, 
од недав но члан Удру же ња књи жев-
ни ка Срби је и дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи је Милан 

Бого је вић. Сав при ход од про да тих 
књи га наме њен је поди за њу спо ме ни-
ка кра љи ци Мари ји Кара ђор ђе вић чије 
је све ча но откри ва ње зака за но је за 
8. новем бар, када се обе ле жа ва Дан 
осло бо ђе ња Инђи је у Првом свет ском 
рату.
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Царске пти це у дво ри шту 
Дра га на Луки ћа
Дра ган Лукић у Сала шу Ноћај ском 

узга ја јед не од од нај леп ших врста 
пти ца на све ту: пау но ве. Он је прво-

бит но цар ске пти це почео да гаји из љуба-
ви, затим је то пре ра сло у бизнис,а данас 
је он нај ве ћи узга ји вач пау но ва у Срби ји.

– Пре 13 годи на наба вио сам пар мла-
дих пау но ва, које сам одго јио. У то вре ме 
није било толи ко доступ них инфор ма ци ја 
о пау но ви ма. Нисам у почет ку ништа знао 
о тој врсти пти ца. Тада је било и успо на и 
падо ва. Вре ме ном сам се мно го инфор ми-
сао, и наба вио раз не врсте пау но ва: беле, 
шаре не, црно крил е и потом је кре нуо 
један мали бизнис. Тако сам упо знао и 
мно ге при ја те ље са Косо ва, из Хрват ске и 
Црне Горе, каже Дра ган.

Цар ске пти це су при ву кле пажњу мно-
гих па су тако у Дра га но во дво ри ште, како 
каже, сви добро до шли. 

– Љубав пре ма овим пти ца ма је толи ка, 
да ћу се тиме бави ти док сам жив, пору чу-
је Лукић.

Пау но ви, који су позна ти по сво јој 
ненад ма шној лепо ти и гра ци о зно сти, 
поти чу из поро ди це фаза на и они су нај ве-
ћа врста у сво јој поро ди ци јер одра сли 
муж ја ци могу да достиг ну и до два метра 
дужи не, и виси ну од 86 до 130 цен ти ме-
тра. Тежи на им вари ра од три до шест 
кило гра ма. Позна ти су индиј ски (пла ви), 
зеле ни и африч ки паун. Пау но ви се одли-
ку ју доста малом гла вом, дугим вра том, 
крат ким кри ли ма, висо ким нога ма и нарав-
но гра ци о зним и дугач ким репом. Због 
свог вео ма лепог изгле да, пау но ви се 
поред рај ских пти ца убра ја ју у нај леп ше 
живо ти ње на све ту. Дру штве ни су и живе 
у зајед ни ца ма од по неко ли ко при ме ра ка. 
Може се рећи да је типич на зајед ни ца за 
пау на она која је сачи ње на од јед ног муж-
ја ка и три до пет жен ки. За ове лепо та не 
изу зет но је важно да не буду сами, па је 
тако пожељ но да их у дома ћин ству има 
више, јер могу одле те ти. 

Пау но ви су несва ки да шњи за наше под-
не бље и тра же посеб ну негу, а како Дра-
ган исти че, нај ва жни је је на вре ме при ме-
ти ти да ли пате од неке врсте обо ље ња, 
јер у супрот ном може доћи до уги ну ћа. 

Захва љу ју ћи дуго го ди шњем иску ству, и 
добр ој инфор ми са но сти, Дра ган је нау чио 
да их лечи. Оно што је интер сант но код 
њих јесу зна ко ви удва ра ња, а они су пре-
по зна тљи ви по широ кој лепе зи шаре ног 
пер ја, с којом муж јак при вла чи жен ку, јед-
ну, две или чак три. 

- Пау ни ца сне се до 10 јаја, све зави сно 
од годи не. Инку ба ци ја тра је 28 дана, ако 
пау ни ца неће да лежи на јаји ма, у заме ну 
за њу, јаја окре ћу и чува ју ћур ке. После 28 
дана изла зи пиле, које има све добре 
усло ве за даљи раст и раз вој. Ту су сија-
ли ца, гре ја ње, вита ми ни и оста ло, дода је 
Лукић

Како каже, послед њих годи ну дана про-
дао је мно го пау но ва из свог узго ја, пре те-
жно за Косо во и Алба ни ју.

– Има наших људи који пра ве етно-
села, етно-дома ћин ства, у ту наме ну ја 
бих сва ком дома ћин ству поже лео да има 
по један пар пау но ва. Они не тра же пуно, 

ни да једу ни да пију, тре ба им само мало 
пажње и  љуба ви, лепо је има ти. Он дода-
је да на узго ју јед не пау ни це не може пуно 
да се зара ди, али у већи ни може да 
покри је тро шко ве дома ћин ства. Сход но 
томе,  пиле је од 15 до 30 евра, док је 
одра сли паун и до 300 евра. Све зави си 
од боје. Бели су нај ску пљи, док су пла ви 
нешто јеф ти ни ји, обја шња ва Дра ган.  

Тако ђе, наш саго вор ник дода је да су 
пау но ви осе тљи ви ји за тран спо рт, као и 
да је врло важно да пре жи ве ниске тем пе-
ра ту ре током зиме, како би опста ли. 

– Сам узга јам, изла жем и захва љу ју ћи 
томе сти чем вели ки круг при ја те ља. Изла-
жем на већим бер за ма у Срби ји у Сом бо-
ру, Пан че ву, Новом Саду. То су вели ке 
бер зе где дође и до 3000 људи. Због ситу-
а ци је са кови дом то је пре ки ну то, али се 
надам да ће бер зе опет кре ну ти и да ћу у 
наред ном пери о ду има ти при ли ке да 
изла жем пау но ве, каже за крај Дра ган. 

К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Драган Лукић

Царске п ти це у Дра га но вом  дво ри шту

Рас ко шни реп са јаким боја ма и пери ма нико га не оста вља рав но ду шним 
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При ча о поро ди ци
Нова ко вић се наста вља
Сло бо дан Цвит ко вић 

је позна ти шид ски 
песник, али и про-

зни ства ра лац који нас је 
ових дана обра до вао новим 
рома ном „Жеље и могућ-
но сти” , а  пред ста вља 
наста вак саге о поро ди ци 
Нова ко вић о којој је писао у 
прет ход ном рома ну „Пре ци 
и потом ци”. Увек скро ман, 
гото во непри ме тан, а опет 
пун ства ра лач ког зано са и 
жеље да ства ра. У вре ме 
пан де ми је ску по ви су огра-
ни че ни бро јем посе ти ла ца, 
па је и то пре пре ка да Цвит-
ко вић про мо ви ше свој нови 
роман.

– Дру ги  роман је наста-
вак мог првен ца „Пре ци и 
потом ци”, а гово ри о живо ту 
поро ди це Нова ко вић после 
Дру гог свет ског рата. Овде 
сам писао о сва ко днев ном 

живо ту, како су се људи 
сна ла зи ли, како су се про-
би ја ли кроз живот. Рад ња 
ром на се деша ва у Батров-

ци ма. Обу хва тио сам пери-
од од 1945. годи не до дана-
шњих дана. Опи сао сам и 
како су се у то вре ме мом ци 

жени ли и девој ке уда ва ле. 
Роман „Жеље и могућ но сти” 
посве ћу јем свим жите љи ма  
не само мог род ног места 
(Батров ци), него и свим ста-
нов ни ци ма шид ске општи-
не, па и целог Сре ма, рекао 
је Цвит ко вић.

Сло бо дан Цвит ко вић се 
нада да ће се ситу а ци ја са 
пан де ми јом уско ро бити 
окон ча на и да ће про мо-
ци ју новог рома на одр жа-
ти у Новом Саду. До сада 
је издао две ста мо стал не 
збир ке песа ма и два рома-
на. Вели ку подр шку Сло-
бо дан има у сво јој супру-
зи Ради, која му је вели ки 
осло нац, има ју ћи у виду да 
има оште ћен  слух. Изда вач 
новог рома на је Савез књи-
жев ни ка у отаџ би ни и расе-
ја њу из Новог Сада.

Д. Попов

Сло бо дан Цвит ко вић са супру гом Радом

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Почи ње „Мистер Вор ки“ фестивал
Осми Међу на род ни фести вал јед-

но ми нут ног фил ма „Мистер Вор-
ки“ одр жа ће се од 9. до 13. јуна, 

мањим делом у Зави чај ном музе ју и 
углав ном, у Кул тур ном цен тру. Орга ни-
за тор фести ва ла је Удру же ње „Вор ки 
тим“.

Тим пово дом је 1. јуна одр жа на кон-
фе рен ци ја за нови на ре на којој је Дра-
ган Цакић, пред сед ник Удру же ња „Вор-
ки Тим“, гово рио о теми и про гра му 
пред сто је ћег „Мистер Вор ки ја“.

За раз ли ку од про шле, када је због 
пан де ми је одр жан онлајн, овај ће се 
реа ли зо ва ти у кон так ту са публи ком. 

Тема ово го ди шњих јед но ми нут них 
фил мо ва у так ми чар ском делу је „Филм 
и музи ка“, а цео дизајн и сви пра те ћи 
про гра ми су у скла ду са том темом.

 – У так ми чар ском делу је 120 јед-
но ми нут них фил мо ва из 40 зема ља, а 
међу њима је и пет дома ћих. У так ми-
чар ском делу крат ких фил мо ва до 25 
мину та биће при ка зан 21 филм, међу 
који ма су и три из Срби је. Ту су и изло-
жбе и ради о ни це које увек пра те наш 
Фести вал – иста као је Дра ган Цакић.

Милан Мило са вље вић, члан Дирек-
ци је Фести ва ла, рекао је да се зајед-
нич ка бор ба „Вор ки Тима“ и Кул тур ног 
цен тра сво ди на повра так људи кул тур-
ним актив но сти ма, да се публи ка  вра ти 
у био ско пе.  

- О награ да ма Фести ва ла одлу чи ва ће 
реги о нал ни тро чла ни жири у саста ву: 
Маша Нешко вић, филм ска реди тељ ка 
из Бео гра да, Жар ко Ива нов, реди тељ 
и про ду цент из Ско пља, и Роналд Пан-
за, теа тро лог и фил мо лог из Моста ра – 
каже Милан Мило са вље вић.

Ката ри на Фили по вић, дирек тор-
ка Кул тур ног цен тра „Бра на Црн че-
вић“, који је коор га ни за тор Фести ва ла, 
инфор ми са ла је да се про гра ми одр-
жа ва ју од 20 часо ва, док је тер мин у 18 
часо ва резер ви сан за редо ван био скоп-
ски про грам, буду ћи да је место деша-
ва ња „Мистер Вор ки ја“ био скоп ска сала 
Кул тур ног цен тра.

 - Ово је повра так нашим кул тур ним 
актив но сти ма и нор мал ном живо ту. 
Поче ле су и про бе и позо ри шне пред-
ста ве, нарав но све уз при ме ну епи де-
ми о ло шких мера, а сви ма нама су нај-
ва жни ји гле да о ци – иста кла је Ката ри на 
Фили по вић и напо ме ну ла да је недав но 
пуштен у рад и један од нај са вре ме ни-
јих про јек то ра у Срби ји, што ће сва ка ко 
допри не ти и ква ли те ту фести вал ског 
про гра ма.

Осми Међу на род ни фести вал јед но-
ми нут ног фил ма се одр жа ва под покро-
ви тељ ством локал не само у пра ве и 
Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња.

С. Џаку ла

Конференција у Кул тур ном цен тру
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Изло жба „Џин гис Кан и
ства ра ње савре ме ног све та“

У Музе ју Сре ма 4. јуна 
отво ре на je изло жба 
кости ма под нази-

вом „Џин гис Кан и ства-
ра ње савре ме ног све та“ 
Тија не Сиће вић, дипло ми-
ра ног при ме ње ног умет ни-
ка-кости мо гра фа и ауто ра 
изло жбе.У окви ру изло жбе, 
пред ста вље ни су једин стве-
ни кости ми, као и умет нич-
ке, тех нич ке и рад не ски це, 
које су наста ле про у ча ва-
њем мон гол ске кул ту ре. Уз 
раз гле да ње изло жбе, посе-
ти о ци су има ли при ли ку да 
оку се и тра ди ци о нал ну мон-
гол ску хра ну.Више о овој 
несва ки да шњој изло жби, 
која је при ву кла пажњу мно-

гих Митров ча на, гово рио 
је Сте фан Вучић, заме ник 
дирек то ра Музе ја Сре ма. 

- Ова изло жба је ино ва-
тив на по томе што има мо 
спој реци кла жних мате ри-
ја ла и исто ри је јед ног непо-
зна тог наро да у савре ме ној 
кости мо гра фи ји. Изло жба је 
дру га чи ја и по томе што нас 
умет ни ца кроз кости ме Џин-
гис Кана, њего ве жене Бор-
те и њихо вог сина, под се ти-
ла на један дру га чи ји народ 
који наиз глед делу је далек, 
али по бор бе ном духу бива 
врло сли чан нашем мен та-
ли те ту, каже Сте фан.

Изло жба која је посве-
ће на јед ној од нај ин три-

гант ни јих лич но сти свет-
ске исто ри је, при ку пи ла је 
број не сим па ти је.Осим што 
гово ри о осни ва чу Мон гол-
ског цар ства, изло жба има 
и еко ло шки карак тер, јер су 
кости ми изра ђе ни од реци-
кла жног мате ри ја ла. 

- Изло жба је рађе на по 
књи зи Џека Ведер фор-
да, про фе со ра, етно ло га и 
атро по ло га на аме рич ком 
унир ве зи те ту, и ја сам се 
води ла њего вом књи гом. 
Заин те ре со ва ла сам се 
за мон гол ску кул ту ру, кре-
ну ла сам да истра жу јем и 
нисам могла да се зау ста-
вим, оту да је и дошла иде ја 
за изло жбу. На изло жби су 

при ка за не кости мо граф ске 
ски це, ликов не, тех нич ке 
и рад не, као и три изве-
де на кости ма. Као осно ву 
кори стим тра ди ци о нал ну 
мон гол ску ношњу, касни је 
дора ђу јем и пре пра вљам, 
тако што кори стим раз ли-
чи те мито ве који су веза ни 
и за Џин гис Кана. Леген да 
каже да је у очи ма Џин гис 
кана горе ла ватра, оту да 
и наран џа сти моти ви који 
пре о вла ђу ју на кости ми ма, 
обја шња ва Тија на.

Тако ђе она је дода ла, да 
је изло жба сама про на ла зи 
свој пут, од гра да до гра да, 
те је до сада била отво-
ре на у више музе ја. Оно 
што раду је, јесу пози тив-
ни комен та ри, па тако ову 
изло жбу посе ћу ју,умет ни ци, 
исто ри ча ри, ста ри ји, али и 
мла ђи митров ча ни ко ји ма је 
то наро чи то зани мљи во и 
атрак тив но. Пре ма речи ма 
мла де аутор ке изло жба је 
отво ре на у Срем ској Митро-
ви ци наред них месец дана. 
У пла ну је да се покре не 
акци ја где ће Тија на дони-
ра ти ски це са изло жбе, пла-
ни ра на је аук ци ја у којој ће 
сва саку пље на сред ства 
бити дони ра на неком дете-
ту из Срем ске Митро ви це 
коме је нео п ход на помоћ. 

К.Вереш

Са отва ра ња изло жбе 

Тра ди ци о нал на мон гол ска хра на
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ПРО ЛЕЋ НО УРЕ ђЕ ЊЕ БАШТИ

Цве ће и овог про ле ћа
нај леп ши украс у башта ма

Про ле ће  је  го ди шње  до ба  чи ји 
по че та к ва ља  и  иско ри сти ти  за  
у леп ша ва ње  вр то ва и бал ко на, 

сађе ње и сеја ње  ба штен ског  цве ћа, 
набав ку  но вих  би ља ка. Добар избор 
за набав ку про лећ них сад ни ца, и овог 
про ле ћа пру жа расад ник „Бабић“ из 
Руме који посто ји од 2009. годи не. 
Прво бит на про из вод ња је била ори јен-

ти са на ка узга ја њу ква ли тет них сор ти 
ружа, а касни је због све већег инте ре-
со ва ња про из вод ња је већим делом 
пре о ри јен ти са на на узга ја ње чети на ра 
и неких дру гих врста укра сног биља. 
Из расад ни ка кажу да у овом про лећ-
ном  пери о ду има муште ри ја које дола-
зе како би за сво ја дво ри шта и баште 
наба ви ли одго ва ра ју ће биљ ке.

- Ово про ле ће је заси гур но чуд но 
због вре мен ски х при ли ка. Било  је  до-
ста  хлад ни х и кишо ви тих  да на. Мно го  
би ља ка смо изно си ли из пла сте ни ка, 
па смо их вра ћа ли да их зашти ти мо 
како се не би смр зле услед мра зе ва. 
Ина че, људи су још увек заин те ре со-
ва ни. Нуди мо све што је зим зе ле но, и 
тру ди мо се да у пону ди увек има мо и 

Бранислав Бабић

Љубица Биро

Расад ник  Ба би ћ и з Ру ме
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неких нових врста, неке биљ ке су ско-
ро раса ђи ва не тако да има и мла дог 
раса да. Сади се, раса ђу је и про из во-
ди. Сва ко днев ни посао у расад ни ку 
није лак, тре ба заки ну ти про цве та ле 
пупољ ке, зали ва ти при хра ни ти, одно-
сно бри ну ти сва ко днев но о биљ ка ма. 
Посе ћу је мо и цвет не пија це у Новом 
Саду. Ове годи не су опет мало поме-
ре не због ситу а ци је са кови дом-19, 
ина че их орга ни зу је Покрет гора на из 
Новог Сада. Тре ба ло је пет цвет них 
пија ца да буде, а до сада их је било 
тро. Посе ти ла ца на цвет ним пија ца ма 
буде мно го, каже Бра ни слав Бабић, 
вла сник расад ни ка. 

Осим расад ни ка, цве ће се може 
наћи и на пијач ним тезга ма на митро-
вач кој пија ци код локал них про из во ђа-
ча. Јед на од њих је и Вера Нин ко вић.

- Ове годи не про да ју сам поче ла још 
у јану а ру, фебру а ру. Про да ја ове годи-
не иде мало нео бич но. Пре  су  нам 

април и мај били удар ни. Међу тим, 
због вели ких осци ла ци ја тем пе ра ту-
ра, све се нека ко поме ри ло, не само 
у цве ћар ству него и у свим гра на ма 
пољо при вре де. Дуго се бавим цве ћар-
ством, имам око 50 врста цве ћа. Мени 
су изу зет но лепе беле  ка ли о пе, затим 
сур фи ни је, каран фи ли. Имам цве ће 
које опста је и наред не годи не, као што 
су трај ни це, а може се наћи и баштен-
ско и бал кон ско цве ће, зави си ко шта 
воли. Цене су тако ђе раз ли чи те, али 
и повољ не па се сит ни ји расад може 
наба ви ти за 40 дина ра, пету ни је су по 
50, висе ће биљ ке које се каче на бал-
кон могу бити и до 300 дина ра, углав-
ном од 40 до 400, каже Вера Нин ко-
вић. 

Љуби ца Биро из Руме сва ке годи не 
нај ра зли чи ти јим врста ма цве ћа уре ђу-
је и упот пу њу је сво ју башту. Како исти-
че, сад њу цве ћа запо чи ње на про ле ће, 
уз повољ не вре мен ске при ли ке, када 
у башти про во ди и нај ви ше сло бод-
ног вре ме на.  Ове годи не је наба ви ла 
чоко ти це, које су захвал не за одр жа-
ва ње и негу, али осим тога повре ме-
но наба ви пето ни је, мушка тле, руже и 
оста ло шаре но баштен ско цве ће. Како 
би додат но улеп ша ла башту и дво ри-
шни амби јент у који је уло же но пуно 
љуба ви и тру да, ове годи не упот пу-
ни ла га је и са раз ли чи тим гип са ним 
фигу ра ма и оста лим дво ри шним деко-
ра ци ја ма. Како дода је, цве ће обич но 
наба вља на пија ци, док поне кад иско-
ри сти при ли ку да оби ђе и расад ни ке 
како би се уве ри ла у веро до стој ност 
пону де и избор нај ра зли чи ти јег цве ћа. 

- Оно што ме посеб но испу ња ва 
јесте љубав пре ма цве ћу коју негу јем 
годи на ма, па тако сва ко јутро, уз јутар-
њу кафи цу, ужи вам гле да ју ћи сва ки 
цвет који се тог јутра рас цве тао и на 
тај начин улеп шао моју башту, каже 
Љуби ца Биро. 

К. Вереш
фото: Б. Туца ко вић

Вера Нинковић

КК „СРЕМ“ 
Нај бо љи
на „Рода купу“

Про те клог викен да на Новом Бео-
гра ду у Спорт ском цен тру „Ран ко 
Жера ви ца“ одр жан је међу на род ни  
мемо ри јал ни кара те тур нир „Рода 
Куп“  у ката ма и бор ба ма за све 
узра сне кате го ри је. Насту пи ло је 
пре ко 800 так ми ча ра из земље и 
реги о на уз сво пошто ва ње епи де-
ми о ло шких мера. 

Нај бо љи у гене рал ном  пла сма ну 
свих клу бо ва  је и овај пут  Кара те 
клуб „Срем“. 

Так ми ча ре кара те клу ба „Срем“ 
пред во ди ла је Ива Вин ко виц и овај 
пут су заси ја ли у нај бо љем све тлу и 
осво ји ли тро феј за прво место као 
нај у спе шни ји клуб овог изу зет но 
јаког и вели ког так ми че ња и још 
један  тро феј за нај у спе шни ји клуб у 
ката ма.

Осво ји ли су укуп но 19 меда ља и 
то 9 зла та, 4 сре бра и 6 брон зи. 

Зла то су осво ји ле пио нир ке у ката 
тиму Мурић, Перо вић, Гру ја нић, 
Дуња Бере жни, Ире на Гру ја нић, 
Анђе ла Перо вић, Мио на Мурић, 
Бра ни слав Лаза ре виц, Хеле на Мал-
ба шић, Сара Стар че вић два зла та.

АК „СИР МИ УМ“

Две меда ље за 
Сте фа на ђини ћа

Мла ди атле ти ча ри „Сир ми у ма“ 
били су успе шни на шам пи о на ту 
Вој во ди не у кон ку рен ци ју мла дих 
пио ни ра. Иста као се Сте фан Ђинић 
са две осво је не меда ље. Прво је у 
трци на 60м са пре по на ма осво јио 
сре бр ну меда љу у сво јој првој трци 
у живо ту. Одмах након тога у трци 
на 200 м био је тре ћи и тако осво јио 
брон зу. Резул тат 27,00 нови лич ни 
рекорд.. Пре само седам дана осво-
јио је зла то у више бо ју. Деја на Тур-
чан је била на корак до меда ље и 
осво ји ла четвр то место у трци на 
пре по на ма. Сасвим солид на је била 
и жен ска шта фе та 4x100 м.
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151 ГОДИНA ОД СМР ТИ ЧАР ЛСА ДИКЕН СА

Нај по зна ти ји и нај у ти цај ни ји
књи жев ник вик то ри јан ског вре ме на

Чарлс Дикенс је рођен 7. фебру а-
ра 1812. годи не у енгле ском луч-
ком гра ду Пор тсму ту. Одра стао 

је и нај ве ћи део живо та про вео у Лон-
до ну, гра ду чијом атмос фе ром оди ше 
већи на њего вих дела. Био је оже њен и 
имао је десе то ро деце. Дикенс, нај по-
зна ти ји и нај у ти цај ни ји књи жев ник вик-
то ри јан ског вре ме на, имао је изу зет но 
тешко детињ ство. Отац му је био у 
затво ру због дуго ва, где му се и мај ка 
при дру жи ла са мла ђим чла но ви ма 
поро ди це, јер такав беше оби чај у вик-
то ри јан ској Енгле ској (Радо са вље вић). 
Сто га је био при си љен да живи сам и 
да ради у фабри ци у којој се про из во-
ди ла маст за обу ћу. Кад су се, после 
шест месе ци, нов ча не при ли ке њего ве 
поро ди це попра ви ле и кад му је отац 
пуштен из затво ра, Дикенс је наста вио 
шко ло ва ње. Волео је књи ге, мно го је 
читао и тако се нај ве ћим делом сам 
обра зо вао. До књи жев не кари је ре 
дошао је поступ но. Радио је прво као 
помоћ ни слу жбе ник у адво кат ској кан-
це ла ри ји (отуд њего во вели ко позна ва-
ње суд ства и прав нич ке про фе си је), а 
затим, пошто је нау чио сте но гра фи ју, 
постао је новин ски изве штач. Прва 
књи га коју је обја вио – Бозовецртице, 
садр жи низ крат ких сли ка из живо та 

које су бли ске новин ским репор та жа-
ма. Но, већ сле де ће дело – Пиквиков
клуб, узди гло се изнад нови нар ства, 
изне ло је на виде ло Дикен со ве при по-
ве дач ке одли ке и пости гло је неза пам-
ћен успех код публи ке. Зара да од тог 
дела омо гу ћи ла је Дикен су да се у 
пот пу но сти посве ти књи жев но сти. 
Путо вао је два пут у Аме ри ку и прво 
путо ва ње, 1842. уро ди ло је рома ном 
МартинЧазлвит, који је иза звао мно-
го про те ста у аме рич кој јав но сти, јер је 
Дикенс непо вољ но при ка зао аме рич ко 
дру штво. Поред писа ња, при ре ђи вао 
је и јав на чита ња сво јих дела, која су 
на мно ге оста ви ла јак ути сак (Пуха ло). 

Јед на анег до та гово ри о томе како је 
Дикенс, у пери о ду док је бора вио у 
Аме ри ци, пре дао јед ној пра љи рубље 
на пра ње. Када му га је жена вра ти ла, 
он при ме ти да недо ста је шест кошу-
ља. Пра ља му рече да их је опра ла и 
дала на суше ње, те да су онда неста-
ле. Неко ли ко дана касни је, доне се 
пра ља рачун у коме је било ура чу на то 
пра ње и оних шест кошу ља. Дикенс се 
зачу ди и рече: „Не раз у мем. Нај пре 
сам због ваше непа жње остао без 
шест кошу ља, а сада тре ба још и да 
пла тим за њих“. Рече жена: „Сасвим 
сте у пра ву, али оне су укра де не пошто 

сам их опра ла. Неће те ваљ да бити 
нељу ба зни и сиро ма шној жени не дати 
тешко зара ђе не паре“. Шта је дру го 
могао писац него да испла ти рачун. 
Упам ће но је да је Дикенс лепо посту-
пао пре ма сво јим слу га ма, кат кад се и 
шалио с њима. Јед ног дана изне ла је 
кува ри ца на сто мака ро не, при пре-
мље не на ита ли јан ски начин. Када је 
почео да једе, писац је наи шао на дла-
ку у њима. Када се кува ри ца вра ти ла у 
собу, Дикенс се љуба зно осмех нуо и 
рекао јој: „Урсу ла, ако буде те при ме ти-
ли да вам која влас из косе мањ ка, не 
буди те суви ше жало сни, нашао сам је 
ја у мака ро на ма“ (Јеч ме ни ца). Дого ди-
ло се и то да је јед на ува же на дама 
дошла код Дикен са, да се поса ве ту је с 
њим о сво јим наме ра ма да поста не 
књи жев ни ца. Том при ли ком му је 
рекла да пише роман. Инте ре со ва ла 
се: „Коли ко је потреб но да буде дуга-
чак роман“? Обја шња вао јој је Дикенс: 
„На ово пита ње не може се тач но одго-
во ри ти. Може да буде од 40 хиља да 
речи, а може и од 300 хиља да“. На то 
ће дама: „Али, она ко, про сеч но“? 
Дикенс јој одго во ри: „Про сеч но, отпри-
ли ке 80 хиља да речи“. Дама поско чи 
радо сно са фоте ље и рече: „То зна чи 
да је мој роман завр шен“ (Скњигомна
пут:анегдоте).

Пра ви ло коме су се писци тога вре-
ме на пови но ва ли биле су речи Вил ки 
Колин са, при ја те ља Чар лса Дикен са: 
„Насмеј те их, рас пла чи те их, пусти те 
их да чека ју“. И Дикенс се овог пра ви-
ла држао. Низао је врхун ска дела – 
Дејвид Коперфилд, Николас Никлби,
МалаДорит,Великаочекивања,Оли
верТвист...а реак ци је су биле изван-
ред не. ОливерТвист се сва ка ко свр-

Чарлс Дикенс (Вики пе ди ја)

Кућа Чар лса Дикен са у Пор тсму ту (Вики пе ди ја)

Раде ћи у скла ди шту пуном пацо ва, мла ди Дикенс је 
кри шом писао прве руко пи се, које је ноћу носио уред ни
ци ма неких листо ва на оце ну и маштао је о томе да 
поста не књи жев ник. Неиз мер но тален то ва ни, вред ни и 
упор ни Дикенс, успео је да оства рио сво је сно ве
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ста ва у круг нај бо љих лите рар них 
оства ре ња Чар лса Дикен са. Закон о 
сиро ма шни ма изгла сан је у Енгле ској 
1843. годи не и виде ло се да је он више 
при вид но него ствар но помо гао неза-
по сле ни ма. Сиро ти шта која су осно ва-
на у скла ду са овим зако ном, само су 
пове ћа ла неза до вољ ство. Живот у 
њима је био дале ко од угод ног и срећ-
ног. Овај закон, про тив кога је био 
напи сан и Оливер Твист, само је 
један од поку ша ја да се бар како-тако 
побољ ша опште ста ње у тада шњој 
Енгле ској, у којој се живе ло горе него 
икад пре или после тога. Очи глед но је 
да су овај закон и сиро ти шта са сво јим 
неху ма ним упра вља чи ма бит но ути ца-
ла на карак тер првих погла вља Оли
вера Твиста. Сам Дикенс је у свом 
нео бја вље ном пред го во ру ово ме делу 
иста као да је желео да при ка же како 
прин цип добра на кра ју три јум фу је над 
злом. Дикенс је свој живот окон чао 
оба сјан сла вом, али исцр пљен неу-
мор ним и непре ста ним радом, писа-
њем, јав ним чита њем сво јих дела, 
уре ђи ва њем туђих, те пре да ва њи ма. 
Кад је 9. јуна 1870. годи не изне на да 
пре ми нуо, оста вио је недо вр шен 
роман ТајнаЕдвинаДруда (Пува чић)“. 

Раде ћи у скла ди шту пуном пацо ва, 
мла ди Дикенс је кри шом писао прве 
руко пи се, које је ноћу носио уред ни ци-
ма неких листо ва на оце ну и маштао је 
о томе да поста не књи жев ник. Неиз-
мер но тален то ва ни, вред ни и упор ни 
Дикенс, успео је да оства рио сво је 
сно ве. Кад је из штам пе иза шла њего-
ва Божићнапесма, мно ги су је чита о ци 
назва ли „нај бо љом на све ту“. При ја те-
љи су на ули ци један дру гог пита ли: 
„Јеси ли је про чи тао? Одго вор је гла-
сио: „Јесам, Бог га бла го сло вио!“ Дечак 
из скла ди шта се винуо у сам врх 
енгле ске и свет ске књи жев но сти 
(Златни прах). С пра вом Нешко вић 
исти че да је Дикенс раз у мео сло је ви-
тост пат ње: дру штва, кла се и поје дин-
ца,  уста јао је про тив неправ де и тира-
ни је. Отуд њего ва мора ли за тор ска 
сна га, осе ћај за прав ду, чежња за сре-
ћом. Био је позна ва лац људ ских емо-
ци ја као мало ко у књи жев но сти. 

Сне жа на Булат

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ИНђИ ЈА
ОПШТИН СКА УПРА ВА 
О де ље ње за урба ни зам, 
комуналнoстамбенe посло ве
и зашти ту живот не сре ди не
Завод ни број: 501-56/2021-IV-02
Дана 09.06.2021.годи не
Цара Душа на број 1
Инђи ја
Тел. 022/561-322
Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и зашти ту живот не 
сре ди не Општин ске упра ве општи не Инђи ја, на осно ву чла на 10. Зако на о 
про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 
36/09) обја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за одлу чи ва ње о потре би про це не

ути ца ја на живот ну сре ди ну
Носи о лац про јек та ТОМИЋ ВЈЕ КО
СЛАВ из Новог Слан ка ме на, Ули ца 
цара Душа на број 144, под нео је зах-
тев за одлу чи ва ње о потре би про це не 
ути ца ја за про је кат изград ња еко
ном ског објек та за скла ди ште ње 
јабу ка на живот ну сре ди ну, на ката-
стар ским пар це ла ма број 259, 257 и 
261 КО Нови Слан ка мен, на тери то ри-
ји општи не Инђи ја.
Увид у доку мен та ци ју из зах те ва носи-
о ца про јек та могућ је у пери о ду од 10 
дана од дана обја вљи ва ња овог огла-
са и то од 09.06.2021. годи не до 
21.06.2021. годи не, сва ког рад ног 
дана у вре ме ну од 900-1200 часо ва у 

про сто ри ја ма Оде ље ња за урба ни-
зам, кому нал но стам бе не посло ве и 
зашти ту живот не сре ди не Општин ске 
упра ве општи не Инђи ја, Цара Душа на 
број 1.
Заин те ре со ва на јав ност, орга ни и 
орга ни за ци је могу доста ви ти сво ја 
мишље ња у писа ној фор ми на адре су 
над ле жног орга на, Оде ље ња за урба-
ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и 
зашти ту живот не сре ди не Општин ске 
упра ва општи не Инђи ја, Цара Душа на 
1, за вре ме тра ја ња јав ног уви да.

Оде ље ње за урба ни зам,
кому нал но стам бе не посло ве

 и зашти ту живот не сре ди не

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СОЦИ ЈАЛ НУ ЗАШТИ ТУ

И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПОТРЕ БИ
ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Оба ве шта ва  се јав ност да је носи-
лац про јек та, „METAL FER STEEL 
MILL DOO SREM SKA MITRO VI CA, са 
седи штем у Срем ској Митро ви цу, Рум-
ски пут 27,  под нео зах тев за одлу чи-
ва ње о потре би про це не ути ца ја  на 
живот ну сре ди ну, Про јек та: „Изград
ња скла ди шта за при вре ме но одла
га ње отпа да из про из вод ног про це
са“, на ката стар ској пар це ли број: 
8184/1 К.О. Срем ска Митро ви ца на 
тери то ри ји Гра да Срем ска Митро ви-
ца.

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из 
зах те ва носи о ца про јек та, може се 
извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске 
упра ве за соци јал ну зашти ту и зашти-

ту живот не сре ди не, у Срем ској 
Митро ви ци, Кра ља Петра I бр.5, (канц. 
бр. 4) у пери о ду од 10.06.2021. годи не 
до 21.06.2021.годи не, у вре ме ну од 10 
до 14 часо ва.

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

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

Пра ви ло коме су се писци 
тога вре ме на пови но ва ли 
биле су речи Вил ки Колин
са, при ја те ља Чар лса 
Дикен са: „Насмеј те их, 
рас пла чи те их, пусти те их 
да чека ју“. И Дикенс се 
овог пра ви ла држао. 
Низао је врхун ска дела – 
ДејвидКоперфилд,Нико
ласНиклби,МалаДорит,
Великаочекивања,Оли
верТвист...а реак ци је су 
биле изван ред не
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ПОРО ДИ ЦА САБО ИЗ ШАТРИ НА ЦА ГАЈИ ГУСКЕ

Све већа потра жња
за гушчи јом машћу
Нека да се у Вој во ди ни 

није могло наћи дома-
ћин ство без гуса ка. 

Широ ке ули це, неас фал-
ти ран шор и гоми ла гуса-
ка које се сло бод но кре ћу. 
Тако пам те ста ри ји. Модер-
ни за ци јом живо та и гуске су 
се са ули ца нај пре пову кле 
у дво ри шта, па у затво ре-
не коко шињ це, а сада их 
нема ни тамо. Поко је дома-
ћин ство гаји једин ку, две... 
Тра гом инфор ма ци ја да је 
пора сла цена гушч је масти, 
због њене учин ко ви то сти у 
лече њу плућ них боле сти, 
откри ва мо да у Шатрин ци ма 
посто ји поро ди ца Сабо која 
још увек гаји гуске. Кажу, 
како је дошла епи де ми ја 
коро на-виру са, цена масти 
је ско чи ла, зајед но са потра-
жњом. Дома ћи ца Мари шка 

при ча да је у мираз доне ла 
две гуске.

- Да нисам из Шатри на-
ца била и пре уда је, можда 
их не бих поне ла са собом, 
а ова ко јесам. Раз мно жи-
ли смо их и сада их има мо 

мно го више. Све је то због 
гушчи јих про из во да. Кон-
крет но због масти, при ча 
Мари шка Сабо.

Од гушч јег меса могу да 
се пра ве коба си це, кулен па 
и чва р ци. Они који су има-

ли при ли ку да про ба ју, кажу 
да је прво кла сног уку са, а 
„невер не Томе“, дома ћи ца 
нај че шће пре ва ри.

- Нема ју пој ма шта једу, 
кад им изне сем. Носи ла сам 
и при ја те љи ма. Прво кажу 
како је мно го уку сно, а када 
сазна ју од чега је, изне на де 
се. Ина че неће да про ба ју, 
дода је Мари шка.

Гуске су врло јед но став-
не за одгој. Не тра же мно го, 
али мно го дају.

- Једи но када су мла де, 
не бисмо сме ли да их оста-
вља мо у хлад ном. Када поч-
не пер је да им расте, нешто 
гушће и бога ти је, то је знак 
да могу да се оса мо ста љу-
ју. Моје гуске пуштам напо-
ље чим ото пли, не фали им 
ништа. Пасу, шета ју по ули-
ци, вра те се кући кад тре ба, 
ника квих про бле ма нема са 
њима. Мно го више воле да 
су на чистом вазду ху. Дохра-
ним их пре кру пом, увек им 
обез бе дим доста воде и оне 
су задо вољ не, пре не ла нам 
је сво је ути ске дома ћи ца.

У про да ји гушч ја маст 
тежи не 250 гра ма дости-
же цену и пре ко хиља ду 
дина ра. Да ли се овај посао 
испла ти или не, про це ни те 
сами.

А. Плав шић

Мари шка Сабо
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АК „СРЕМ“

Девет меда ља са Држав ног првен ства
Чак девет меда ља,  три 

злат не, две сре бр не 
и чети ри брон за не, 

осво ји ли су атле ти ча ри АК 
„Срем” на првен ству Срби-
је за сени о ре и сени ор ке 
одр жа ном у Кра ље ву на 
ново о тво ре ној атлет ској 
ста зи. Мари ја Вуче но вић је 
потвр ди ла да је наша нај бо-
ља копља ши ца. Води ла је 
вели ку бор бу са тален то ва-
ном Адри а ном Вила гош из 
САК „Сен та“. Она је у тре ћој 
сери ји баци ла 58,00м у тре-
ћој сери ји, потом је Адри-
а на пре ба ци ла са 58,67м 
у четвр тој, да би у петој 
Мари ја оства ри ла 59,17 што 
је било довољ но за побе-
ду. Слав ко Сте вић је побе-
дио у дисци пли ни скок у 
вис резул та том 2,11м. Он је 
након 20 сати пута сти гао у 
Срби ју из Аме ри ке са сту ди-
ја 4. јуна, одра дио тре нинг,  а 
већ у субо ту 5. јуна је постао 
шам пи он држа ве.  Ведран 
Самац је побе дио у дисци-
пли ни баца ње копља без 
већих про бле ма, без пра ве 
кон ку рен ци је, резул та том из 
прве сери је од 73,49. Алек-
сан дра Коста ди но вић осво-
ји ла је сре бр ну меда љу у 
трци на 5000м резул та том 
18:39,74 иза леген дар не 
Оли ве ре Јев тић, а у трци на 
3000м резул та том 10:39,49 
осво ји ла је брон за ну меда-
љу. Са ове две меда ље 

Алек сан дра у послед ње две 
годи не има чак десет меда-
ља са држав них првен ста ва 
за сени ор ке у више дисци-
пли на дугих пру га, од 3 до 

10км. Мир ко Мау на коме је 
ово прва сени ор ска годи на 
осво јио је брон за ну меда-
љу у дисци пли ни 5000м, 
новим лич ним рекор дом и 

резул та том испод 15 мину та 
– 14:56,83. У трци на 3000м 
био је пети, опет побољ шав-
ши лич ни рекорд на 8:36,93. 
Врло добра, са две осво је-
не меда ље, је била и Јова-
на Шуба тли ја која је нај пре 
у трци на 5000м осво ји ла 
тре ће место са 19:33,33 да 
би се дру гог дана попе ла на 
јед но посто ље више, јер је 
у трци на 3000м са пре пре-
ка ма била дру го пла си ра на 
са 12:13,79. Ана Дасо вић је 
у дисци пли ни баца ње кла-
ди ва осво ји ла тре ће место 
резул та том 32,98м док је у 
баца њу диска била шеста. 
Четвр та је у ско ку мот ком 
била Сања Весе ли но вић, 
пета у баца њу копља мла ђа 
јуни ор ка Тео до ра Самац док 
је у баца њу диска Ања Шко-
рић била осма. Никад се 
није деси ло да Срем ци са 
сени ор ског држав ног првен-
ства доне су девет меда ља, 
а да је кла ди ваш Воји слав 
Гве ро сти гао из Аме ри ке 
дан рани је, кад и Сте вић, 
тај број би био и већи. То 
је пра ви пока за тељ да се 
у  овом клу бу ква ли тет но и 
озбиљ но ради и да тре не ри 
Ђор ђић, Ерак и Комле нић 
сва ка ко могу бити задо вољ-
ни постиг ну тим. У наред ним 
дани ма оче ку ју се и пози ви 
саве зног селек то ра Зуко ви-
ћа за пред сто је ћу„ Бал ка ни-
ја ду“ и Куп Евро пе.

На првен ству Вој во ди не 
за мла ђе пио ни ре одр жа-
ном у Срем ској Митро ви-
ци чла ни ца АК „Срем“ Ива 
Бежа но вић је уз два лич на 
рекор да осво ји ла две сре-
бр не меда ље - скок у вис 

1,44м и баца ње вор тек са 
50,96м. Њена клуп ска 
дру га ри ца Ката ри на Шко-
рић у трци на 200м била 
тре ћа са 28,38с што је 
тако ђе њен нови лич ни 
рекорд.

Првен ство Вој во ди не 
за пио ни ре

АК „СИР МИ УМ“

Успе шни на
Првен ству Срби је

Про те клог викен да одр жа но 
је нај зна чај ни је и нај ква ли тет-
ни је наци о нал но так ми че ње у 
атле ти ци, првен ство Срби је за 
сени о ре и сени ор ке ке. Дома-
ћин је био град Кра ље во на 
новом-рекон стру и са ном ста-
ди о ну, који је отво рен овом 
при ли ком. Атлет ски клуб „Сир-
ми ум“ пред ста вља ле су Дра-
га на Тома ше вић и Мир ја на 
Дасо вић. Пето стру ка олим пиј-
ка је и ово га пута суве ре но 
вла да ла у дисци пли ни баца-
ња диска и резул та том од 
59.85м, који је оства ри ла из 
пуног тре нин га више него убе-

дљи во три јум фо ва ла и пока-
за ла да се нала зи на добр ом 
путу пред њене пете Олим пиј-
ске игре.

Мла ђа коле ги ни ца Мир ја на 
Дасо вић при ре ди ла је при јат-
но изне на ђе ње и хицем од 
12.71м, који је ујед но и њен 
нови лич ни рекорд побе ди ла у 
баца њу кугле и поста ла први 
пут шам пи он ка Срби је.

Тре не ри Дани ло Крти нић и 
Сло бо дан Маца но вић исти чу 
да су задо вољ ни постиг ну тим 
резул та ти ма и да сада сле де 
при пре ме за Олим пиј ске игре, 
одно сно Првен ство Бал ка на.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Фести вал

европ ског фуд ба ла
У петак, 11. јуна зва нич но почи ње 

Европ ско првен ство у фуд ба лу. 
Смо тра нај бо љих репре зен та-

ци ја на  кон ти нен ту се ово га пута игра 
у једин стве ном фор ма ту. Публи ка ће 
има ти при ли ку да при су ству је нај ве-
ћој фуд бал ској мани фе ста ци ји у чак 
11 европ ских гра до ва.

Мно го је диле ма било око орга ни за-
ци је овог так ми че ња. После про шло-
го ди шњег одла га ња, нај ве ће је било 
пита ње каква ће ситу а ци ја ове годи не 
бити са коро ном и да ли ће публи ка 
моћи да при су ству је дога ђа ји ма. 
Послед ње вести охра бру ју и сва је 
при ли ка да ће ста ди о ни бити попри-
лич но попу ње ни.

Кури о зи тет овог Европ ског је и 
чиње ни ца да ће се поје ди не репре-
зен та ци је поште но исци ма ти и да ће 
добар део вре ме на про ве сти по ави о-
ни ма и аеро дро ми ма. Томе махом 
може мо да захва ли мо јед ном од гра-
до ва дома ћи на – азер беј џан ском 
Бакуу. Како ства ри сто је, Швај цар ци 
ће нај ви ше фасо ва ти.

Пре ма кла ди о ни чар ским кво та ма, а 
оне су често и нај по у зда ни је јер кућа 
увек доби ја, Енгле зи су први фаво ри-
ти за осва ја ње тур ни ра. Гене ра ци ја 
која је на про шлом Свет ском сти гла 
до полу фи на ла, где су их налу па ли 
бра ћа Хрва ти, ове годи не има вели ке 
амби ци је. Лон дон је један од гра до ва 
дома ћи на, а и фина ле ће се оди гра ти 
на чуве ном Вем бли ју. Има ју сјај ну 
еки пу пред во ђе ну гол маши ном – 
Хари јем Кеј ном. Међу тим, ако неко 
зна да заје бе ствар на зарш ним тур-
ни ри ма, то су Енгле зи. При ти сак јав-
но сти ће бити огро ман и нема сум ње 
да ћемо у неком моме ту угле да ти 
новин ску наслов ни цу неког бри тан-
ског табло и да са игра чи ма Гор дог 
Алби о на у глав ној уло зи. На селек то-
ру Саут геј ту је да поку ша утег не еки пу 
и охла ди уси ја не гла ве. Нек му је са 
сре ћом.

И Фран цу зи се нада ју титу ли, и то 
са пра вом. Акту ел ни свет ски прва ци 

су упа ли у „гру пу смр ти“ зајед но са 
Пор ту га лом и Немач ком. Мађа ри су у 
тој гру пи заду же ни за добро рас по ло-
же ње. Виде ће мо коли ки су доме ти 
Мба пеа, Пог бе и оста ле дру жи не. Из 
ове пер спек ти ве, делу је да ће дале ко 
догу ра ти, само да реше ства ри у груп-
ној фази. Неће им бити лако.

Њихо ви директ ни рива ли, Пор ту-
гал ци су из неког раз ло га скрај ну ти и 
не спо ми њу се као глав ни фаво ри ти. 
Ова еки па је у међу вре ме ну поште но 
узна пре до ва ла, а саста вље на је од 
врхун ских игра ча који су носи о ци игре 
у нај ве ћим европ ским клу бо ви ма. 
Биће зани мљи во виде ти коли ко је 
Ронал до спре ман да помог не сво јој 
мом ча ди. Овај сада већ вете ран, би 
могао да обо ри још који рекорд, а сва-
ка ко да је и у позним годи на ма звер 
од игра ча.

Бел ги ја и Ита ли ја вре ба ју сво ју 
шан су из дру гог пла на. Овим првим 
гори под нога ма јер је јасно да су 

гене ра ци ја од које се мно го оче ки ва-
ло, али су оста ли пра зних шака. Има-
ју у сво јим редо ви ма јед ног од нај бо-
љих шпи це ва Евро пе – Лука куа. Де 
Бруј не је једва изву као живу гла ву на 
фина лу Лиге шам пи о на и мора ће на 
опе ра ци ју лица. Кажу да ће бити 
спре ман за дру ги меч у гру пи. У сва-
ком слу ча ју, фор ма оста лих Бел ги ја-
на ца је упит на и рет ко ко може да зна 
шта да оче ку је од ове селек ци је.

Ита ли ја ни би могли бити при јат-
но изне на ђе ње, ако би њихов 
успех на Европ ском уоп ште 

могао да се назо ве тако. Еки па која 
има поду жи пост на вели кој сце ни, 
има у сво јим редо ви ма неко ли ко 
зани мљи вих игра ча који би могли да 
напра ве раз ли ку. Жор жи њо, Инси ње, 
Вера ти и Кије за би могли напра ви ти 
про блем сва кој еки пи којој се нађу на 
путу.

Шва бур де, Шпан ци и Хрва ти су 
репре зен та ци је вред не поме на, али 
бојим се да би ово га пута могли оста-
ти пра зних шака. Све три селек ци је су 
у послед ње вре ме добра но ради ле на 
губље њу иден ти те та, тако да би 
њихов евен ту ал ни бље сак на европ-
ској смо три фуд ба ла био пра во чудо. 
Али не тре ба их пот це ни ти, нарав но. 
Посеб но Шва бе. Зна мо већ зашто.

Дуго оче ки ва ни фуд бал ски фести-
вал почи ње овог викен да. Народ се 
заже лео репре зен та тив ног фуд ба ла, 
а овај тур нир дола зи као кец на једа-
на ест напа ће ним душа ма, измо ре ним 
од коро не и фуд ба ла без публи ке. Па 
нека нај бо љи побе ди.

Пре ма кла ди о ни чар ским кво та ма, а оне су 
често и нај по у зда ни је јер кућа увек доби ја, 
Енгле зи су први фаво ри ти за осва ја ње тур ни
ра. Гене ра ци ја која је на про шлом Свет ском 
сти гла до полу фи на ла, где су их налу па ли бра
ћа Хрва ти, ове годи не има вели ке амби ци је. 
Лон дон је један од гра до ва дома ћи на, а и фина
ле ће се оди гра ти на чуве ном Вем бли ју
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ЗАКЉУ ЧИ ЛИ БРАК: Дани-
ел Јова но вић и Сло бо дан ка 
Јова но вић, Милен ко Мари чић и 
Сла ви ца Клин цов, Дали бор 
Јев тић и Нико ли на Ђур ђе вић, 
Дар ко Кне же вић и Ива на 
Андрић, Мар ко Јан ко вић и 
Алек сан дра Моми ров, Нико ла 
Самар џић и Рад ми ла Матић, 
Геор ги је Мар ко вић и Мир на 
Сте вић

ДОБИ ЛИ СИНА: Милан и 
Ива на Петрић –Бин гу ла, Дра ган 
и Тања Пеја ко вић –Ла ћа рак, 
Ведран и Мил ка Лон чар-Ириг, 
Бора и Мари ја Луши с–Во гањ, 
Нико ла и Ива на Добри ћ–Ер де-
вик, Алек сан дар Слеп че вић и 
Весна Мачван ски-Слеп че вић-
Рума, Иван Нико лић и Тија на 
Илић-Нико лић –Го лу бин ци, 
Милан и Нина Узе лац –Срем ска 
Митро ви ца, Мом чи ло и Јова на 
Совиљ –Ру ма, Сло бо дан и Тија-
на Ђур ђе вић- Илин ци, Небој ша 
и Сла ђа на Кле пић –Ру ма

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Ђор ђе и 
Бојан Вуга – Салаш Ноћај ски, 
Зоран и Татја на Радић –Срем-
ска Митро ви ца, Вла ди мир и 
Све тла на Вла ди са вље вић –
Срем ска Митро ви ца, Дар ко и 
Мари ја Бодро жић –Љу ко во, 
Сава и Јова на Шубић –Ру ма, 
Милан и Татја на Багић –Ман ђе-
лос, Ђурађ и Тама ра Сава но-
вић –Ша шин ци, Иван и Биља на 
Шимо њи –Срем ска Митро ви ца, 
Вла ди слав и Сне жа на Мило са-
вље вић –Ру ма, Сло бо дан и 
Мили ца Петро вић –Ку ку јев ци, 
Сте фан и Јеле на Илић –Су бо-
ти ште, Саша и Сне жа на Јова-
но вић –Срем ска Миха љев ци, 

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: 
Нико ла и Нина Кне же вић-
Срем ска Митро ви ца

УМР ЛИ: Зори ца Ком не но-
вић рођ. 1943, Ста на Попо вић 
рођ. 1931, Дој чин Митро вић 
рођ. 1951, Дра го сла ва Више-
кру на рођ. 1952, Васиљ Фина 
рођ. 1955, Јел ка Сузић рођ. 
1952, Перо Вуче тић рођ. 1947, 
Стан ко Којић рођ. 1943, Жив ко 
Мар ко вић рођ. 1973, Дарин ка 
Вар ме ђа рођ. 1939, Ђур ђи ја 
Јешић рођ. 1935, Соки ца 
Брљак рођ. 1946, Ђура Слеп-
че вић рођ. 1948, Фра њо Ште-
фа нац рођ. 1938, Ахмед Ахме-
то вић рођ. 1937, Миљ ка Боро-
је вић рођ. 1942, Бори сла ва 
Попа дић рођ. 1923, Спа со је 
Мило ше вић рођ. 1946, Милан 
Кома но вић рођ. 1949, Миле ва 
Тре бо вац рођ. 1953, Боја на 
Гво здић рођ. 1954

УМР ЛИ: Кати ца Боро је вић, 
рођ. 1950, Бран ко Петро вић, 
рођ. 1932, Зоран Кне же вић, 
рођ. 1957, Рај ко Весе ли но вић, 
рођ. 1960, Радо ван Мрвић, 
рођ. 1944, Софи ја Рудић, рођ. 
1938, Зора Шнај дер, рођ. 1958, 
Душан ка Теп шић, рођ. 1931, 
Дра ган Вла ди са вље вић, рођ. 
1950. 

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA
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SREMSKA MITROVICA

ОСНОВ НА ШКО ЛА „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Про мо ци ја руко ме та

У току послед ње неде ље 
маја у Основ ној шко ли 
„Сло бо дан Бајић Паја“ 

одр жа ни су дани пре зен та-
ци је руко ме та за уче ни ке 
тре ћег, четвр тог и петог раз-
ре да матич не шко ле. Пошто 
се овај стан дард ни олим пиј-
ски спорт игра у мушкој и 
жен ској кон ку рен ци ји, мини 
шко ли ца је обу хва ти ла и 
деча ке и девој чи це. 

Демон стра то ри руко ме-
та Саша Којо вић и Милан 
Крстић су уче ни ци ма обја-
шња ва ли основ на пра ви ла 
ове вео ма брзе и на нашим 
про сто ри ма више годи-

на запо ста вље не колек-
тив не игре. Деца су затим 
на поста вље ном поли го ну 
спрет но сти демон стри ра ла 
мото рич ке спо соб но сти, које 
су акти ви ра не при оба вља-
њу разно вр сних дина мич них 
мотор них зада та ка. Нај ви ше 
их је оду ше вио так ми чар-
ски део у коме су кори сти ли 
руко мет не лоп те као основ-
ни рекви зит.

Дирек тор шко ле Ђор ђе 
Цви ја но вић, нека да истак-
ну ти митро вач ки руко ме таш, 
нагла сио је важност и зна-
чај бавље ња руко ме том као 
спо р том који у себи садр жи 

ком би на ци ју више спорт ских 
гра на и самим тим у вели кој 
мери допри но си дина ми ци 
раз во ја мото рич ких спо соб-
но сти и вешти на и побољ-
ша ва физич ко и емо тив но 
здра вље деце.

Ова митро вач ка шко ла 
ће у наред ном пери о ду уз 
помоћ чел них људи руко ме-
та у гра ду Дра га на Крсти-
ћа и Душа на Дрче, ура ди ти 
селек ци ју уче ни ка, који пока-
зу ју скло но сти и инте ре со ва-
ња за бавље ње руко ме том и 
који ће убу ду ће пред ста вља-
ти базу школ ског руко мет ног 
спор та. 

Уче ни ци „Баји ће ве“ шко ле на часу руко ме та

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР РУМА

Руко ме та ши Кувај та
на при пре ма ма

На при пре ма ма за пред-
сто је ћу Азиј ску лигу шам пи-
о на, која се одр жа ва од од 
11. до 21. јуна у Сау диј ској 
Ара би ји, у Руми су вред но 
тре ни ра ли чла но ви  Руко-
мет ног клу ба „Kuwa it S.C.“

Ово је клуб који је више-
стру ки шам пи он Кувај та, а 
на при пре ма ма у Спорт ском 
цен тру су били до 9. Јуна. 
Са њима је био и црно гор-
ски репре зен та ти вац Вук 
Лазо вић. 

Он је рекао да је задо во-
љан како су при пре ме про-
те кле, као и усло ви ма и за 
сме штај и за тре нин ге у 
Руми. 

– У дво ра ни је поста вље-
на одго ва ра ју ћа под ло га, 
како би тре нин зи били што 

ква ли тет ни ји. Захва лио бих 
се орга ни за то ри ма и дома-
ћи ни ма у Руми, заи ста све 
похва ле. Када је реч о тур-
ни ру, ми иде мо да га осво ји-
мо. Кувајт је више стру ки 
шам пи он сво је земље и оче-
ки ва ња су вели ка. Уго вор 
сам пот пи сао спе ци јал но за 
тај тур нир, тако да ћу дати 
све од себе да мој допри нос 
буде мак си ма лан, како би 
се оства рио добар резул тат 
– рекао је Вук Лазо вић. 

Јед на зани мљи вост веза-
на за Вука је да је он син 
нашег нека да шњег позна тог 
глум ца Дани ла Лазо ви ћа. 

Игор Дамјан чук, дирек тор 
Спорт ског цен тра, рекао је 
да су ово прве при пре ме 
јед не стра не еки пе у Спорт-

ској хали, од како је про гла-
ше на пан де ми ја коро на-
виру са.

 – Епи де ми о ло шка ситу а-
ци ја се попра вља и ми пола-
ко ула зи мо у један виши 
ниво рада.Захва лио бих се 
на пове ре њу кувај тском клу-
бу због тога што су баш наш 
град иза бра ли за при пре ме 
пред вели ки тур нир који их 
оче ку је. Ми се тру ди мо да 
им обез бе ди мо  што боље 
усло ве. На кра ју при пре ма 
одр жа ће мо зајед нич ки 
саста нак, да чује мо њихо ве 
ути ске, пред ло ге, суге сти је 
како бисмо сва ку наред ну 
еки пу могли да уго сти мо још 
боље – рекао је Игор 
Дамјан чук.

С. Џаку ла
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ОДБОЈ КА ШКИ КЛУБ „СРЕМ 022“

База за буду ће шам пи о не
Да бавље ње спор том 

и физич ком актив но-
шћу од малих ногу има 

више стру ке кори сти, одав но 
је позна та ствар. Чини се да  
је у вре ме модер не тех но ло-
ги је, када се ни одра сли, а 
посеб но деца тешко одва ја ју 
од „чари“ памет них теле фо на, 
рачу на ра и уоп ште интер не-
та, физич ка актив ност пре ко 
потреб на. У Одбој ка шком клу-
бу „Срем 022“, који је осно ван 
пре десе так годи на, вред но 
тре ни ра ју девој чи це и деча-
ци основ но школ ског узра ста. 
Клуб је осно вао про фе сор 
Физич ког вас пи та ња и про-
фе си о нал ни тре нер одбој-
ке Зоран Кова чић. Како каже 
за М нови не, клуб је пони као 
нај пре из шко ле одбој ке која 
је функ ци о ни са ла у Основ ној 
шко ли „Сло бо дан Бајић Паја“. 

– Има мо добру сарад њу са 
град ским клу бо ви ма. Тален-
то ва на деца одла зе у Жен-
ски одбој ка шки клуб „Срем“ 
и у мушки Одбој ка шки клуб 
„Срем Итон“. Тако наста вља-
ју сво ју играч ку кари је ру. Спо-
ме нуо бих игра че као што су 
Јован Кова чић и Алек сан-
дар Андо но вић, који су из 
ОК „Срем 022“ оти шли после 
првог раз ре да сред ње шко ле 
у „Црве ну зве зду“ и обо ји ца 
су репре зен та тив ци. Тре нут-
но је Алек сан дар Андо но вић 
у првој поста ви „Црве не зве-
зде“, а Јован је био капи тен 
каде та и уче ство вао је на 
Првен ству Евро пе у Тур ској, 
запо чи ње раз го вор Зоран 
Кова чић.

 Тре нин зи се одви ја ју три 
пута недељ но у ОШ „Сло бо-
дан Бајић Паја“, а ина че је 
„Баји ће ва“ шко ла позна та по 
одбој ка шком спор ту. 

– Пре све га, тру ди мо се 
да про мо ви ше мо одбој ку и 
здрав стил живо та, али и да 
уса вр ша ва мо так тич ке и тех-
нич ке еле мен те. У клу бу тре-
ни ра ју деча ци и девој чи це у 
пред пи о нир ској и пио нир ској 
кате го ри ји. Тако ре ћи, обу-
хва та мо децу од првог до 
осмог раз ре да основ не шко-
ле. Поред тре нин га, важно је 
да се деца дру же и да усво је 
здра ве нави ке, а онај ко има 
тален та, сигур но ће наћи свој 
пут. Иста као бих и да су два 
наша деча ка су у пио нир ској 
одбој ка шкој репре зен та ци ји 
игра ла на Европ ском првен-
ству у Алба ни ји. Чиње ни ца 
да има мо неко ли ко репре зен-
та ти ва ца, који су пони кли из 
наше шко ле, гово ри да је наш 

клуб ипак један бренд у све ту 
одбој ке, каже Зоран Кова чић. 

Недав но је ОК „Срем 022“ 
био и део про јек та Одбој ка-
шког саве за Срби је „Мој први 
смеч“. Про је кат је тра јао чети-
ри месе ца. 

– Деца су бес плат но има-
ла тре нин ге, а од Саве за су 
доби ли шортс и маји цу. Сада 
има мо пау зу, а план је да тај 
про је кат зажи ви и у сеп тем-
бру. Сушти на је да деца про-
ба ју и заво ле одбој ку. Јер, 
чиње ни ца је да одбој ка зами-
ре у Срби ји, посеб но у мушкој 
кате го ри ји. „Мој први смеч“ је 
мали корак ка побољ ша њу 
ситу а ци је у том погле ду. Уче-
ство ва ла су 23 гра да, а код 
нас у клу бу су тре ни ра ла 43 
деча ка. У клу бу се увек тру-
ди мо и да доби је мо додат-
на сред ства, па апли ци ра мо 

на раз ли чи тим кон кур си ма. 
Про шле годи не смо доби ли 
сред ства у виси ни од 250.000 
дина ра. Има мо мно го актив-
но сти, чека нас Спорт ске игре 
мла дих у Новом Саду, одбој ка 
на песку у Срем ској Митро ви-
ци, а ту су тур ни ри у Новом 
Саду, каже наш саго вор ник.

Зоран Кова чић у шко ли већ 
25 годи на пре да је Физич ко 
вас пи та ње и исти че да је све 
више гоја зне деце, али и оних 
са дефор ми те ти ма кич ме ног 
сту ба, те је сто га вео ма важно 
при во ле ти децу да тре ни ра ју 
било који спорт.

– Ста ње је заи ста алар-
мант но. Часо ви Физич ког 
вас пи та ња, који се реа ли зу ју 
у шко ли нису довољ ни да се 
то испра ви, зато је кључ но 
да се деца додат но укљу че у 
спорт. Упра во је спо рт додат-

на актив ност која ће помо ћи 
дете ту да се пра вил но раз ви-
ја- физич ки, пси хич ки, соци-
јал но. Мислим да би тре ба ло 
да се више фор си ра школ ски 
спорт и да се фор ми ра, на 
при мер, лига школ ског спор-
та. То би била пра ва ствар, 
закљу чу је Кова чић. 

Девој чи цу Дали бор ку Рађен 
смо зате кли како вред но тре-
ни ра.

– Имам једа на ест годи на и 
тре ни рам две годи не. Сви ђа 
ми се одбој ка и наста ви ћу да 
тре ни рам. Лепо нам је и дру-
жи мо се, то је и важно, каже 
Дали бор ка. 

Милан Стојаковић тре ни ра 
одбој ку у Клу бу „Срем 022“ 
око две и по годи не. – Прво 
сам дошао на један тре нинг 
са дру га ри ма и заи ста ми се 
сви де ло. Надам се да ћу се 
јед ног дана про фе си о нал но 
бави ти овим спо р том, исти че 
Милан. З. Попо вић

Зоран Кова чић

ОК „Срем 022“

Дали бор ка Рађен Милан Стојаковић
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СРП СКИ САВЕЗ ПРО ФЕ СО РА ФИЗИЧ КОГ ВАС ПИ ТА ЊА

Про блем је недо ста так уџбе ни ка 
и спорт ске инфра струк ту ре

Врхун ских спор ти ста и резул та та 
нема без зна чај ног бро ја деце 
која се од малих ногу баве спор-

том, одно сно без школ ског спор та, 
али и учи те ља и настав ни ка који деци 
тре ба да уса де љубав пре ма спорт-
ским актив но сти ма. Нарав но, за то је 
потреб но и оса вре ме њи ва ти наста ву, 
при ступ пре ма пред ме ту физич ког вас-
пи та ња, али и ства ра ти добре усло ве 
за бавље ње спор том. 

Милан Сто шић, про фе сор физич-
ке кул ту ре и пот пред сед ник Срп ског 
саве за про фе со ра физич ког вас пи-
та ња и спор та, ука зу је да је потреб но 
да се настав ни ци стал но уса вр ша ва ју, 
делом и кроз лет ње шко ле, које они 
орга ни зу ју. Али, потреб ни су и пра-
ви уџбе ни ци и савре ме на спорт ска 
инфра струк ту ра. 

- Про бле ма ти ка која је раз ма тра-
на на прет ход ним лет њим шко ла ма је 
била веза на за недо ста так уџбе ни ка 
који би се бавио физич ким и здрав-
стве ним васпитaњем. Пре да је мо пред-
мет који се број ча но оце њу је, а нема 
основ но дидак тич ко сред ство, а то је 
уџбе ник. Зато смо кре ну ли у изра ду 
уџбе ни ка за све нивое обра зо ва ња,  а 
у вре ме пан де ми је се наста ва реа ли-
зо ва ла на даљи ну. За сада смо за први 
циклус напра ви ли диги тал ни уџбе ник, 
а убу ду ће пла ни ра мо да ура ди мо и 
диги тал ни при руч ник за учи те ље, вас-
пи та че и оста ле настав ни ке, за све 
који реа ли зу ју наста ву Физич ког вас-
пи та ња – каже Милан Сто шић. 

Још један вели ки про блем  је недо-
ста так спорт ске школ ске инфра струк-
ту ре, која је за 21. век нео п ход на. 

- Поред базе на, које би тре ба ло да 
има сва ка локал на само у пра ва и шко-
ла, нео п ход на су и атлет ска бори-
ли шта. Има мо општи не са неко ли ко 
десе ти на хиља да ста нов ни ка, које 
нема ју инфра струк ту ру за атле ти ку, 
као основ ни и базич ни спор та за раз-
ви ја ње свих мото рич ких спо соб но сти. 
У том сми слу, ради мо са Мини стар-
ством про све те и Мини стар ством спор-
та, Спорт ским саве зом Срби је и Саве-
зом за школ ски спо рт да у сарад њи са 
локал ном само у пра вом модер ни зу је-
мо школ ску спорт ску инфра струк ту ру. 
Циљ нам је да сва деца могу да се 
баве спор том на пра ви начин, а да учи-
те љи, настав ни ци и сви који реа ли зу ју 
наста ву и про гра ме Физич ког вас пи-

та ња има ју алат за добро и ква ли тет-
но изво ђе ње наста ве – исти че Милан 
Сто шић.

Један од начи на оса вре ме њи ва-
ња наста ве физич ког вас пи та ња су и 
лет ње шко ле у који ма уче ству је вели-
ки број педа го га Физич ке кул ту ре, а 
пета лет ња шко ла би тре ба ло да се 
одр жи кра јем авгу ста упра во у Руми. 
Тема ово го ди шње лет ње шко ле се 
тиче савре ме них тен ден ци ја у наста ви 
Физич ког вас пи та ња и спор та. 

- Ове годи не смо се одлу чи ли за 
Руму, јер нам све више уче сни ка лет-
ње шко ле дола зи упра во из Вој во ди не, 
а доса да шње чети ри лет ње шко ле су 
биле у цен трал ној Срби ји. Сма тра мо 
да се овде локал на само у пра ва добро 
одно си пре ма школ ском спо р ту и про-
све ти уоп ште. Ми ћемо раз ма тра ти 
савре ме не тен ден ци је и про бле ме са 
који ма се суо ча ва ју сви реа ли за то ри 
про гра ма наста ве физич ког и здрав-
стве ног вас пи та ња, од пред школ ског 
до сред њо школ ског узра ста – рекао је 
Сто шић.

Он каже да је Срп ски савез про фе-
со ра физич ког вас пи та ња и спор та 
уви део да је потреб но орга ни зо ва ти 
ова кве сусре те и шко ле како би се про-
бле ма ти ка и иде је арти ку ли са ли кроз 
раз го во ре, а потом и доне ли одго ва-
ра ју ћи закључ ци који се шаљу над ле-
жним мини стар стви ма.

 – Тако зајед но даје мо јед ну иде ју и 
ини ци ја ти ву да се акту ел на про бле ма-
ти ка деце, омла ди не али и педа го га 
Физич ке кул ту ре пре ва зи ђе – иста као 
је Милан Сто шић.

С. Џаку ла
Милан Сто шић

Милан Сто шић са пред став ни ци ма Спорт ског саве за Рума

Милан Сто шић, про
фе сор физич ке кул
ту ре и пот пред сед
ник Срп ског саве за 

про фе со ра физич ког 
вас пи та ња и спор та, 
ука зу је да је потреб
но да се настав ни ци 
стал но уса вр ша ва ју, 
делом и кроз лет ње 

шко ле, које они орга
ни зу ју. Али, потреб ни 
су и пра ви уџбе ни ци 

и савре ме на спорт
ска инфра струк ту ра

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“
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ОВАН: Ако сте сло-
бод ни спре ми те се 
за нова љубав на 
иску ше ња. Могу ће је 

да ћете на послу или захва љу ју-
ћи коле га ма упо зна ти неког ко 
ће вас осво ји ти на први поглед и 
буквал но оста ви ти без даха. 
нима који су у бра ку поро дич ни 
при ти сак и оба ве зе дело ва ће 
неиз др жи во. Не може те да 
пред ви ди те нечи ји одго вор.  

БИК: Избе га вај те 
осо бу која вас суви-
ше опте ре ћу је сво-
јим зах те ви ма, сме та 

вам нечи ја емо тив на ћудљи вост 
и нарав. Уме ре ност у послов-
ном дија ло гу пред ста вља нај бо-
ље реше ње, с тога затра жи те 
нечи ји савет или подр шку. 
Важно је да сачу ва те рав но те жу 
и при себ ност. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Недо-
ста је вам емо тив ни 
флу ид и под сти цај, 
нема раз ло га да се 

про ти ви те нечи јим жеља ма. 
Парт нер је сјај но рас по ло жен. 
Уко ли ко сте неза до вољ ни нечи-
јим пона ша њем или одго во ри ма 
које доби ја те потреб но је да 
про ме ни те одре ђе не ста во ве у 
посло ва њу. Важно је да пра вил-
но кон тро ли ше те сво ју сује ту и 
избе га вај те стре сне ситу а ци је. 

РАК: При вла че вас 
нео бич не ситу а ци је 
које носе неку скри-
ве ну чар. Сачу вај те 

уме ре ност и дис кре ци ју у емо-
тив ним сусре ти ма. Мудро пре-
пу сти те пред ност нечи јој ини ци-
ја ти ви . Све има сво ју и добру и 
лошу стра ну, сто га на вре ме 
одлу чи те чему даје те пред ност 
у сарад њи. при ја ће вам дије тал-
на исхра на и релак са ци ја. 

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

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

ДЕВИ ЦА: Рас по ло-
же ни сте за нову 
роман су и не кри је те 
сво је наме ре. Жели-

те да оства ри те све што вам се 
нала зи у срцу и души. Инте ре-
сант не иде је које пред ла же те 
сарад ни ци ма потвр ђу ју вашу 
ори ги нал ност у раз ми шља њу и 
спрем ност да при хва ти те зајед-
нич ке циље ве. Емо тив на афир-
ма ци ја делу је пози тив но на 
ваше пси хо фи зич ко ста ње. 

ВАГА: Буди те довољ-
но машто ви ти у сва-
ком погле ду. Разно-
вр сност у изра жа ва-

њу омо гу ћу је љубав ни однос. 
Сусрет са јед ном осо бом откри-
ва важне дета ље послов не при-
ро де који су вам до сада били 
непо зна ти. Пла ни рај те неку 
оми ље ну заба ву као рецепт за 
добро рас по ло же ње.  

ШКОР ПИ ЈА: Поку-
ша ва те да поме ри те 
гра ни цу ува жа ва ња 
раз ли чи тих ста во ва у 

емо тив ном одно су, али воље на 
осо ба пока зу је пре те ра ну само-
во љу. Уко ли ко се нала зи те у 
осе тљи вој фази пре пу сти те сво-
јим сарад ни ци ма да се баве 
ком пли ко ва ни јим зада ци ма који 
иска зу ју вели ки напор. Важно је 
да аку му ли ра те пози тив ну енер-
ги ју, опу сти те се. 

СТРЕ ЛАЦ: При вла чи 
вас ком би на ци ја емо-
тив не, стра стве не и 
инте лек ту ал не везе, 

али осо би која се нала зи у 
вашем дру штву нешто од тога 
недо ста је. Посто је спор ни 
момен ти у одно су са сарад ни-
ци ма, тако да су нечи ја обе ћа ња 
под ло жна изне над ним про ме на-
ма. Шира дру штве на анга жо ва-
ност делу је пози тив но на вашу 
мен тал ну рав но те жу. 

ЈАРАЦ: Емо тив но 
задо вољ ство про из и-
ла зи из сусре та са 
дра гом осо бом. Има-

те добру иде ју како да при ву че-
те нечи ју пажњу.  Поне кад мора-
те дело ва ти енер гич но или 
улти ма тив но у дру штву сарад-
ни ка. При хва ти те кори сну иде ју 
о послов ној сарад њи и дока жи-
те сво је спо соб но сти. Нема 
потре бе да одла же те зајед нич ку 
акци ју. При ја ће вам вита мин ска 
исхра на. 

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је-
те задо вољ но и при-
влач но. Сре ћа је на 
вашој стра ни, све док 

посто ји зајед нич ка жеља да 
сачу ва те емо тив ну бли скост. 
Неко потвр ђу је ваша оче ки ва ња 
у послов ној сарад њи. Важно је 
да сачу ва те при себ ност духа у 
одлу чу ју ћем момен ту. Потреб но 
је да ускла ди те сво је жеље и 
могућ но сти, избе га вај те пре те-
ри ва ње. 

РИБЕ: Одре ђе на 
доза мистич но сти 
може да вам доне се 
непри јат ност у поро-

дич ном живо ту или у одно су са 
парт не ром. Прак тич но сте 
орјен ти са ни и пред ност даје те 
посло ви ма који доно се мате ри-
јал не резул та те. Важно је да 
поста ви те гра ни цу изме ђу раз-
ли чи тих оба ве за. Нема раз ло га 
за раз ме тљи вост.

VREMEPLOV
9. јун

68. Римски цар Нерон извршио 
самоубиство пошто га је Сенат 
прогласио непријатељем наро-
да и осудио на смрт.  
1898. Потписан споразум којим 
је Кина Великој Британији Хонг 
Конг уступила на 99 година.  

10. јун
1793. У Паризу отворен први 
јавни зоолошки врт. 
1990. На првим вишестранач-
ким парламентарним избори-
ма у Чехословачкој од 1946. 
победио Грађански форум, који 
је основао књижевник Вацлав 
Хавел. 

11. јун
1955. На ауто мо бил ској тр ци 
“24 са та Ле Ма на” по ги ну ло 80 
и по вре ђе но ви ше од 100 љу ди 
по сле су да ра три ауто мо би ла 
и њи хо вог уле та ња у гле да ли-
ште.

12. јун. 
1929. Ро ђе на Ана Франк, аутор 
днев ни ка о стра да њу Је вре ја у 
оку пи ра ном Ам стер да му у Дру-
гом свет ском ра ту, ко ји је пи са-
ла у тај ном скро ви шту. Уби је на 
је у мар ту 1945. у на ци стич ком 
ло го ру Бер ген-Бел зен. Од 
по ро ди це Франк рат је пре жи-
вео је ди но Анин отац. 

13. јун
323. п.н.е. У Ва ви ло ну умро 
Алек сан дар III Ма ке дон ски, 
Алек сан дар Ве ли ки, је дан од 
нај ве ћих вој ско во ђа у свет ској 
исто ри ји. Ње го ва ле ген дар на 
лич ност би ла ин спи ра ци ја 
мно гих умет ни ка. 
1943. У би ци на Су тје сци у 
Дру гом свет ском ра ту по ги нуо 
ко ман дант Тре ће ди ви зи је и 
члан Вр хов ног шта ба На род но-
о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла-
ви је Са ва Ко ва че вић. Пост хум-
но про гла шен за на род ног 
хе ро ја. 

14. јун
1904. Умро срп ски пи сац и 
ле кар Јо ван Јо ва но вић Змај, 
јед на од нај мар кант ни јих лич-
но сти срп ског дру штва у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка. Бо рац за 
на ци о нал но и по ли тич ко осло-
бо ђе ње, члан Срп ске кра љев-
ске ака де ми је и дра ма тург 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду (1890-98), нај по зна ти ји је 
као де чи ји пе сник и аутор еле-
гич них лич них ис по ве сти. 

15. јун
1215. Ен гле ски краљ Џон при-
хва тио је, под при ти ском плем-
ства, до ку мент Маг на Цар та 
Ли бер та тум (Ве ли ка по ве ља 
сло бо де) - те мељ ен гле ског 
др жав ног уре ђе ња, сим бол 
бор бе про тив ап со лу ти зма и 
је дан од нај зна чај ни јих до ку ме-
на та бри тан ске и европ ске 
устав не исто ри је. 
1982. Ар ген тин ске сна ге на 
Фо кланд ским остр ви ма пре да-
ле су се Бри тан ци ма. Ти ме је 
окон чан рат у ко јем је по ги ну ло 
око 1000 љу ди. 

HOROSKOP

Сре да, 9. јун (27. мај)
Све ти све ште но му че ник Те ра-
понт (Ода ни је Вас кр са)

Четвр так, 10. јун (28. мај)
Ваз не се ње Господ ње – Спа сов-
дан

Петак, 11. јун (29. мај)
Св. пре по доб но муч. Тео до си ја 
Тир ска; Пећ ка ико на Пре све те 
Бого ро ди це

Субо та, 12. јун (30. мај)
Пре по доб ни Иса ки је Дал мат ски

Неде ља, 13. јун (31. мај)
Све ти апо стол Јер ма; Све ти 
муче ник Ерми је

Поне де љак, 14. (1) јун 
Све ти муче ник Јустин Фило-
соф; Пре по доб ни Јустин Ћелиј-
ски 

Уто рак, 15. (2) јун 
Све ти Ники фор; Све ти свште-
но му че ни кЕ ра змо Охрид ски

Crkveni 
kalendar

• Вели ки човек поста
вља стро ге зах те ве себи 
– мали их поста вља дру
ги ма.
• Одлу чи ла сам да оста
так живо та буде нај бо
љи пери од мог живо та.
• Уго ди себи јер све ту 
сигур но нећеш никад.

Зали ве на пита 
од тикви ца
и сира

Састој ци за коре: 20 гра ма 
све жег ква сца, 250 мл мла ке 
воде, каши чи ца шеће ра, 2 јаја, 2 
каши ке, масли но вог уља, мало 
соли, 550-600 гра ма бра шна

Састој ци за фил: јед но јаје, 
120 гра ма сира, три рен да не 
тикви це, 100 гра ма ото пље ног 
масла ца

При пре ма: Уме си ти тесто за 
коре. Затим их раз ви ти. Пре ма за-
ти ото пље ним масла цем пуни ти 
филом и пре не ти у посу ду за 
пече ње. Пре ли ти са 150мл павла-
ке за кува ње. Пећи на 180 сте пе-
ни 25 мину та. При јат но!


