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Инвестицијаод50милиона
ПредседникПокрајинскевладеИгор

Мировић,директорУправезакапи
талнаулагањаВојводинеНедељко

Ковачевић и председник Општине Ириг
СтеванКазимировићобишлисупрошле
недеље радове на обнови прве деони
це Гребенског пута наФрушкој гори, од
Иришкогвенцадохотела„Норцев“.Вред
ностпројектајеоко50милионадинара,
асредствасу,прекоУправезакапитална
улагањаВојводине, додељенаОпштини
Ириг.
Наконобиласкапута,ИгорМировићје

изјавиодаћеунареднихнеколиконеде
љаовирадовибитизавршени,алидасе
настављадаљесаобновомследећеде
онице.
 Припремамо пројекат и за наставак

обновепута,одхотела„Норцев“доБан
стола и верујем да ће се то радити на
редне године. С обзиром на то да су, у
договоруПокрајинскевладеиМинистар
ствасаобраћаја,„ПутевиСрбије“преузе
лидаобноведеоницудржавногпутаод
Банстола до Сремских Карловаца, тако
ћемо, у наредних годину дана, заокру
житиовајпутнидеонаГребенскомпуту
рекаојеМировић.
Реконструкцијомбићеомогућенабоља

повезаностинђијскеииришкеопштинеи
обезбеђенбезбеднијипуткаизлетишти
маиманастиримаФрушкегоре.
ПредседникПокрајинске владе нагла

сиоједајеГребенскипуткојисепротеже
гредомФрушкегореудужиниодоко57
километарапосебноважанзаНационал
нипарк „Фрушка гора“, излетникеиљу
битељеовепланине,каоизаразвојту
ризмауовомкрају.Зањеговукомплетну
обнову,деоницуподеоницу,биће,какоје
рекао,потребнегодинеизаједничкина

пори.Мировић је нагласио да нема до
вољно адекватних објеката на Фрушкој
гориидасенададаћеинфраструктурно
улагањеуреконструкцијуГребенскогпу
тапривућиинекеприватнеиницијативе
којећедопринетиразвојуовогделаСре
ма.
Председник Покрајинске владе Игор

Мировићосврнуосеинадругепројекте

којисереализујунатериторијиопштине
Ириг.ОнјерекаодајеПокрајинскавлада
овегодинеиздвојиласредствазанеколи
коважнихпројекатауовојопштини,међу
којимасу:уређењероднекућеБорисла
ва Михајловића Михиза, објекат старе
Касине,санацијакрованапредшколској

установи. Према његовим речима, оп
штинаИригранијихгодинаниједобијала
многосредстава,алисетапраксамења
и Покрајинска влада ће у сарадњи са
овомлокалномсамоуправомзаједнички
радитинаприпремииреализацијипроје
катакојитребададопринесудаиришка
општинапочнедастижеразвијенијеоп
штинеуСремскомокругу.
На питање медија које се односи на

Фрушкогорскикоридор(НовиСад–Рума
са тунелом крозФрушку гору), председ
никПокрајинскевладеИгорМировићре
каоједасуурепубличкомбуџетуплани
рана средства за почетакфинансирања
решавања имовинско  правних односа
натојтраси,каоида језадвефазена
трасикоридоразавршенаизрадаидејног
пројекта.Премањеговимречима,наста
вља се припрема идејних пројеката на
трасикрозНовиСад,одПараговадоПе
троварадина.Кадаитобудеготово,па
ралелно са решавањем имовинских од
носа,пројекатћебибитиспреман,према
међународнимстандардима.

Мировић је затим рекао да ће ре
ализацију радова на изградњи
коридора, као одлуку о моделу

њеногфинансирања,преузетиВладаРе
публикеСрбије.Додао једапостојиве
ликоинтересовањемогућихинвеститора
заовусаобраћајницуидатонечуди,с
обзиромнатодаовимпутемдневнопро
ђеоко12.000возила,одтогавишеод700
теретних.
ПредседникОпштинеИригСтеванКа

зимировић јеизјавиода јеоваопштина
прваималаготовпројекатзасанацијуде
оницеГребенскогпутакојапролазикроз
овуопштинуидаћетодопринетивећем
развојутуризмауиришкојопштини.
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УВОДНИК

Шећер са бундеваре

Ово издање М НОВИНА је штампано као двоброј. Следећи број излази у среду, 26. априла 2017. године.

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Черчил је рекао да ко у младости није био комуниста тај 
нема срца, а ко је у старости и даље комуниста тај 
нема памети. Мудри и покварени Британац је потпуно у 

праву. Ово помињем гледе протеста које је студентска 
младеж покренула по већим српским варошима, а све у циљу 
промене власти. Ваљда. Кажем ваљда, јер и након неколико 
дана шетања и звиждања мени уопште није јасно шта деца 
заправо хоће. Додуше, они су изнели неке своје захтеве са 
којима се слажем  сто посто, нарочито подржавам смене 
уредника РТС-а и РТВ-а, али све оно даље о чему причају ја 
не разумем. Не зато што не верујем да се ти младићи и 
девојке налазе у потпуно безизлазној ситуацији, напротив. 
Мислим да су моје прогнозе њихове будућности и црње и 
горе него њихове сопствене. Кад кажем да ми нису јасни, 
првенствено мислим на отклон од политике који они као 
глуме и форсирају. Како децо да мењате политички систем 
ако се не бавите политиком? И ко вас је научио да је 
политика прљава ствар? Није ваљда да сте то видели на 
телевизији и у Скупштини Србије?

Бављење политиком је једини начин да се друштво мења. 
Ако хоћете да мењате Србију, морате се бавити политиком, 
другачије то једноставно није могуће. Или ћете се ви бавити 
политиком или ће се политика бавити вама, а онда ћете 
вероватно завршити негде у иностранству или у некој 
„комбинацији“. Али, то је тако. У Србији, брале. 

Зато ми све то делује мало наивно и романтично. Те 
њихове пароле, те друштвене мреже, виртуелни свет сајбер 
генерације. То што су шокирани Вучићевом победом, то што 
хоће понављање избора, то што хоће да ови садашњи 
политичари поднесу оставке. И шта? Ко да дође на њихово 
место. Паја Патак и Мики Маус, пошто је младеж гадљива на 
политику.

Сећам се студентских протеста  1996-97. године, раније 

Теразијске чесме 1991. после 9. марта, и свих тих 
турбулентних деведесетих. Али!!! То време је прошло. Ти 
протести и захтеви су били нешто друго у односу на ово 
данас. Били су боље артикулисани и били су боље 
заступани. Не кажем да ови данас неће за који дан добити 
бољу артикулацију, можда и хоће. Али ако је не добију, биће 
одувани „ко шећер са бундеваре“, да цитирам још једног 
мислиоца. Новосадског овога пута, не британског, мада исто 
тако мудрог.  

То што ова деца глуме неку антиполитику није никакво 
чудо, с обзиром на то колико нам се политика огадила. Али 
та врста  антиполитике није начин. То је чисто губљење 
времена. Рецимо, као мање духовита варијанта покрета 
„Сарму пробо ниси“. Бели Прелетачевић бар има штофа за 
зајебанцију, а ови самозвани организатори садашњих 
студентских протеста су мртви озбиљни. И као такви делују 
потпуно неозбиљно, размажено и уфурано. А ситуација у 
Србији је све само није неозбиљна. Управо за генерацију која 
је тренутно на улицама и која протестује.

Мислим, лако је рећи, браво децо, само тако, у праву 
сте, ми смо уз вас... то су глупости. Децо, имали сте 
прилику на изборима. Није успело. Зашто? Зато што 

вас је мрзело да гласате? Или зато што је ових других било 
много више? Ако је ово прво, марш кући и књигу у шаке. Ако 
је ово друго, онда брате правите своје политичке партије, 
кандидујте своје људе, будите ви политичари и борите се на 
демократски и цивилизован начин за своје ставове и своју 
будућност. Друге могућности нема.  

Да је има неко би је већ измислио. Виком и дреком ништа 
нећете постићи.

Међутим, лако је мени са 50 година да будем паметна и 
цинична. Заправо, било би страшно кад не бих била цинична, 
кад бих у старости и даље била „комуниста“. 
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ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ве ћи аграр ни бу џет

Аграр ни бу џет Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца у од но су на про шло го-
ди шњи је ве ћи за 128.599.000 

ди на ра. Та ко је за раз вој по љо при вре-
де ове го ди не у град ском бу џе ту пред-
ви ђе но 233.746.000 ди на ра. Нај ви ше 
нов ца би ће из дво је но за спро во ђе ње 
по љо при вред не по ли ти ке у ло кал ној 
за јед ни ци 195.534.000 ди на ра, за ру-
рал ни раз вој, од но сно за рад Аген ци је 
за ру рал ни раз вој је из дво је но 15 ми-
ли о на ди на ра, док је за пре ко гра нич ни 
про је кат „Good food ИПА про је кат“, чи-
ји је но си лац Град Срем ска Ми тро ви ца 
у овој го ди ни пред ви ђе но 23.212.000 
ди на ра.

Ка ко об ја шња ва вр ши лац ду жно сти 
на чел ни ка Град ске упра ве за по љо-
при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не 
Вла ди мир На сто вић, ово го ди шњим 
аграр ним бу џе том Гра да пред ви ђе ни 
су ра до ви на ко ма са ци ји зе мљи шта у 
ка та стар ској оп шти ни Ра ден ко вић, као 
и при прем ни ра до ви за ко ма са ци ју у 
к.о. Ша шин ци.

- Бу џет упра ве за по љо при вре ду је 
ско ро ду пли ран, јер кре ће мо у сре ђи-
ва ње те ре на у к.о. Ра ден ко вић. Чи сти-
мо са мо ни кле шу мар ке ка ко би се те-
рен при вео на ме ни за по љо при вред ну 
про из вод њу. Из во ђа чи ра до ва су већ 
на те ре ну, та мо по сао те че ви ше не го 
до бро. Ко ма са ци ја под ра зу ме ва по ред 
укруп ња ва ња пар це ла и но ву ка нал ску 
мре жу, но ву пут ну ин фра струк ту ру, од-

Из ра да ово го ди шњег про гра ма за шти те, 
уре ђе ња и ко ри шће ња др жав ног зе мљи-
шта је у из ра ди.

- Ми га ни смо за вр ши ли, као ни оста ле 
ло кал не са мо у пра ве, јер че ка мо ин фор ма-
ци је из Ми ни стар ства по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не по пи та њу ин ве-
сти ци ја за за куп др жав не зе мље на ду жи 
низ го ди на ра ди из град ње по го на за пре-
ра ду и отва ра ња но вих рад них ме ста. 
Ка да до би је мо ин фор ма ци ју шта је Ми ни-
стар ство од лу чи ло са по љо при вред ним 
по вр ши на ма на на шој те ри то ри ји, од но сно 
ка да се одво ји мак си мал но тих 30 од сто 
по љо при вред них по вр ши на од по вр ши на 
ко је су ста вље не у про грам ми ће мо ура-
ди ти фи нал ну из ра ду про гра ма. Ин ве сти-
то ри ма ће би ти на рас по ла га њу мак си мал-
но 30 од сто др жав не зе мље, то мо же би ти 
и мно го ма ње – ка же на чел ник На сто вић.

За из ра ду ово го ди шњег про гра ма 
за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња др жав ног 
зе мљи шта при ме ни ће се све од ред бе и 
из ме не За ко на о по љо при вред ном 
зе мљи шту, ко је су на сна зи ви ше од го ди-
ну да на.

- Јед на од нај ва жни јих из ме на је сте да 
сто ча ри мо гу да оства ре пра во на др жав-
ну зе мљу по бе ни фи ци ра ним це на ма тек 
ка да им се оду зме њи хо ва зе мља по 
услов ном гр лу. Ако им не до ста је зе мље за 
њи хо ву про из вод њу, он да мо гу да до би ју 
др жав ну зе мљу. И ту про ме на не ма. Већ 
три го ди не сву зе мљу да је мо у за куп по 
пра ву пре чег, јер има мо мно го фар ме ра и 
услов них гр ла. Ме ђу тим, има мо по сред на 
са зна ња да је прет ход них го ди на зе мља 
ко ја је узе та по пра ву пре чег углав ном 
за вр ша ва ла у под за ку пу – из ја вио је 
на чел ник Вла ди мир На сто вић.

Сто ча ри ма др жав на зе мља са мо 
уко ли ко не ма ју до вољ но сво је

Ко ма са ци ја зе мљи шта у Ра ден ко ви ћу

На чел ник Вла ди мир На сто вић

Ово го ди шњим
аграр ним бу џе том 

Гра да пред ви ђе ни су 
ра до ви на ко ма са ци ји 

зе мљи шта у
к.о. Ра ден ко вић,
као и при прем ни

ра до ви за ко ма са ци ју 
у к.о. Ша шин ци
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Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије
у интересу грађана“ реализује се уз финансијску 

подршку Градске управе за културу, спорт
и омладину Града Сремска Митровица.
Ставови изнету у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове

органа који је доделио средства. 

но сно из град њу атар ских пу те ва, и на 
кра ју до ла зи мо до уве ћа них пар це ла 
ко је тре ба да обез бе де бо ље при но се. 
Ми у ма чван ском де лу Гра да не ма мо 
др жав не зе мље, а ини ци ја ти ва за ко-
ма са ци ју је кре ну ла од по љо при вред-
ни ка из Ра ден ко ви ћа, где пре мер зе-
мљи шта ни је ра ђен 100 го ди на. Са да 
се ја ви ла мо гућ ност да се кроз спа ја ње 
ка нал ске мре же уз ре ку Са ву до ђе до 
то га да ка нал ска мре жа бу де у функ-
ци ји на вод ња ва ња и од вод ња ва ња. У 
ма чван ском де лу има мо до ста по љо-
при вред ни ка ко ји се ба ве по вр тар ској 
про из вод њом, та ко да при ча око за-
лив них си сте ма и те ка ко има сми сла 
– сма тра на чел ник за по љо при вре ду.

Ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди-
мир Са на дер је ис та као да је ко ма са-
ци ја је дан од ве ћих про је ка та ко ји Град 
Срем ска Ми тро ви ца за јед но са По кра-
јин ском вла дом ре а ли зу је у 2017. го-
ди ни. Сре ђи ва ње те ре на и ко ма са ци ја 
зе мљи шта у к.о. Ра ден ко вић ко шта ће 
око 180 ми ли о на ди на ра, од че га 55 
од сто фи нан си ра По кра ји на, а 45 од-
сто ра до ва Град Срем ска Ми тро ви ца. 
Укруп ња ва ње пар це ла по љо при вред-
ни ци ма  ће омо гу ћи ти да евен ту ал но 
по ди жу си сте ме за на вод ња ва ње и 
да раз ви ја ју по сто је ћу про из вод њу на 
мно го ефи ка сни ји и бо љи на чин, сма-
тра гра до на чел ник.

Бу џет упра ве за по љо при вре ду је 
пред ви део за ову го ди ну и по кре та ње 
по ступ ка ко ма са ци је у к.о. Ша шин ци. 

- Ми смо би ли у Ша шин ци ма, раз го-
ва ра ли смо са љу ди ма и они су ап со-
лут но за укруп ња ва ње пар це ла. Та мо 
има и др жав не зе мље, та ко да нам је 
циљ да пар це ле у др жав ном вла сни-
штву гру пи ше мо -  ка же На сто вић.

Прет ход них не ко ли ко го ди на Град-
ска упра ва за по љо при вре ду суб вен-
ци о ни са ла је по љо при вред ни ци ма 
део ка ма те при узи ма њу крат ко роч них 
и ду го роч них кре ди та.  

- Што се суб вен ци ја ти че, пла ни ра на 
су од ре ђе на сред ства, али нам оста је 
да ви ди мо ко ли ко ће нам нов ца оста ти 
за кре ди ти ра ње. Ми ће мо на ше оба-
ве зе ко је има мо од прет ход них го ди на 
на осно ву ду го роч ног кре ди ти ра ња по 
пи та њу на бав ке ме ха ни за ци је ис по-
што ва ти, а за крат ко роч но кре ди ти-
ра ње ће мо ви де ти да ли ће мо има ти 
до вољ но нов ца. За ову го ди ну нам је 
нај ва жни је да успе шно за вр ши мо ко-
ма са ци ју у Ра ден ко ви ћу и да успе шно 
за поч не мо ко ма са ци ју у Ша шин ци ма. 
Упра во ће ак це нат ло кал не са мо у пра-
ве у на ред ном пе ри о ду би ти на сре ђи-
ва њу по љо при вред них по вр ши на на 
те ри то ри ји Гра да, по го то во др жав не 
зе мље. Ко ма са ци ја је скуп по сао, али 
су ефек ти не мер љи ви – на во ди на чел-
ник На сто вић.

Би ља на Се ла ко вић

СРЕМ ЦИ НА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ СА ЈМУ У КО МЕН ДИ

Искуства
из Словеније

Пре де сет да на Ми тров ча ни су уго-
сти ли по љо при вред ни ке из сло-
ве нач ког гра да Ко мен да, у окви ру 

на став ка са рад ње ова два гра да, при-
ре див ши им оби ла зак по љо при вред них 
га здин ста ва и се о ских до ма ћин ста ва, 
сви њар ских и го ве дар ских фар ми, као 
и кла ни цу „Ми трос“. Про те клог ви кен-
да Ми тров ча ни су уз вра ти ли по се ту Ко-
мен ди, за јед но са ко ле га ма из Оп шти не 
Ириг. Они су по се ти ли ве ли ки по љо при-
вред ни са јам ко ји се у Ко мен ди, на хи-
по дро му, одр жа ва пре ко 20 го ди на, два 
пу та го ди шње, са пре ко 650 из ла га ча. У 
пи та њу је је дан од ве ћих по љо при вред-
них сај мо ва у на шем ре ги о ну, где је мо-
гу ће ви де ти ме ха ни за ци ју и опре му за 
по љо при вре ду, шу мар ство, ко му нал не 
де лат но сти, гра ђе ви нар ство, као и сто ку, 
сточ ну хра ну и још мно го то га.

Де ле га ци ју из Сре ма пред во ди ли су 
Пе тар Са мар џић, ди рек тор Аген ци је за 
ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви-

ца и Фе дор Пу шић, ди рек тор Аген ци је за 
ру рал ни раз вој Оп шти не Ириг.

- Де ле га ци ја из Сре ма до че ка на је и 
уго шће на на ви со ком ни воу, за до вољ-
ство је би ти део јед ног ова ко ве ли ког сај-
ма, ова ко ве ли ког до га ђа ја. Упра во је то 
не што што на ма не до ста је, и што пла ни-
ра мо да у на ред ном пе ри о ду, мо жда већ 
на је сен, ор га ни зу је мо на на шем хи по-
дро му. Ис ку ство, по моћ и по др шка љу ди 
из Ко мен де нам је дра го це на, за не ко ли-
ко да на ће нам у го сте до ћи Ста не Ште-
бе, ко ји 22 го ди не ор га ни зу је овај ве ли ки 
са јам у Ко мен ди. У пла ну је да оби ђе мо 
те рен на ми тро вач ком хи по дро му, и до-
би је мо са ве те и су ге сти је ка ко да ор га-
ни зу је мо по љо при вред ни са јам у на шем 
гра ду, за по че так мо жда не у та квом оби-
му као у Ко мен ди, али сва ка ко по узо ру 
на њи хов са јам – ка же Пе тар Са мар џић, 
ди рек тор ми тро вач ке Аген ци је за ру рал-
ни раз вој.

П. С.

Пе тар Са мар џић и Фе дор Пу шић на по љо при вред ном сај му

Пре ма За ко ну о др жав ним и дру гим 
пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји за за по-
сле не у ЈП „Срем-гас“ пе так, 14. април и 
по не де љак, 17. април, су не рад ни да ни. 

Тих да на по тро ша чи не ће би ти у мо гућ-

но сти да ко ри сте услу ге бла гај не, али ће 
им на рас по ла га њу би ти Де жур на слу жба 
ЈП „Срем-гас“. 

Број те ле фо на Де жур не слу жбе је 
064/8894-580.

ЈП „СРЕМ-ГАС“

За пра зни ке не ра ди бла гај на
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ТРА ГЕ ДИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ЗБОГ НЕ ИС ПРАВ НИХ ГА СНИХ ИН СТА ЛА ЦИ ЈА

TrOVAwE gASOm:
Смрт са уку сом пли на

У Срем ској Ми тро ви ци, у Ули ци Кра-
ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
број 6, у но ћи из ме ђу 4. и 5. апри-

ла (уто рак на сре ду) до го ди ла се не сре-
ћа у ко јој је смрт но на стра дао Зо ран 
Ди ми три шин (44). Пре ма не зва нич ним 
ин фор ма ци ја ма не сре ћа се до го ди ла 
док је Ди ми три шин ула зио у шахт да 
про ве ри да ли во да цу ри. Прет по ста вља 
се да је до не сре ће до шло услед цу ре-
ња пли на из га сних ин ста ла ци ја, из во да 
ко ји про ла зи том тра сом. Све ин фор ма-
ци је у ве зи са овим до га ђа јем су не зва-
нич не, а ка ко са зна ју М но ви не, Ту жи ла-
штво је на ло жи ло об дук ци ју те ла 
на стра да лог. 

У зва нич ној ин фор ма ци ји, ко ју је из да-
ла ПР слу жба Јав ног пред у зе ћа Срем-
гас у Срем ској Ми тро ви ци се ка же:

У но ћи из ме ђу утор ка и сре де, у 01:05, 
Де жур ну слу жбу ЈП „Срем-гас“ по зва ла 
је ми тро вач ка  Ва тро га сна је ди ни ца јер 
је при ја вље но не кон тро ли са но цу ре ње 
га са у Ули ци Кра ља Алек сан дра Ка ра-
ђор ђе ви ћа број 6. Ра ди пре до стро жно-
сти од мах је, пре ма Пла ну за шти те од 
по жа ра, ис кљу чен до вод га са на Га сној 
ста ни ци, сек циј ским сла ви на ма и 
ди стри бу тив ној мре жи у том де лу гра да, 
ка ко би био спре чен да љи до ток га са и 
обез бе ди ли по треб ни усло ви за ин тер-
вен ци ју струч них слу жби и обез бе ди ла  
као и си гур ност ста нов ни штва. Пре ма 
про це ду ри, а ка ко би се убр за ло за у ста-
вља ње ис ти ца ња га са из мре же, Де жур-
на слу жба је от ко па ла улич ни вод те је 
цу ре ње га са пот пу но ис кон тро ли са но у 
03:30 са ти. 

За тво ри ти га сну сла ви ну (вен-
тил у кућ ном мер но-ре гу ла ци о-
ном се ту) и на пу сти ти обје кат. У 
за тво ре ном по ло жа ју ру чи ца сто-
ји нор мал но (под углом од 90 сте-
пе ни) у од но су на це во вод;

Не па ли ти све тло, а уко ли ко је 
укљу че но не ис кљу чи ва ти га;

Од мах отво ри ти про зо ре и вра-
та и на пра ви ти про ма ју;

Са чу ва ти мир;
Ни ка ко не уно си ти отво рен пла-

мен, не пу ши ти, не ко ри сти ти 
елек трич но зво но, не ко ри сти ти 
те ле фон као ни би ло ко ју елек-

трон ску  на пра ву ко ја мо же про у-
зро ко ва ти вар ни цу ;

Ако прет по ста вља те да гас 
до ла зи из по дру ма, не ула зе ћи у 
по друм отво ри те про зо ре или 
вра та и по зо ви те ди стри бу те ра , 
на број Де жур не слу жбе 064 8894 
580.

Де жур ној еки пи ди стри бу те ра 
омо гу ћи те при ступ оште ће ним 
ме сти ма;

Евен ту ал на оште ће ња на га сној 
мре жи НЕ СМЕ ТЕ СА МО СТАЛ НО 
ОТ КЛА ЊА ТИ, јер је то у над ле жно-
сти ди стри бу те ра !!!!!

Шта ра ди ти кад се осе ти ми рис га са?

Пре ма не зва нич ним 
по да ци ма, ко ли чи на 

пли на ко ја је
ис цу ри ла, би ла је 

то ли ко ве ли ка, да је
кад би не ком

не сре ћом до шло
до вар ни че ња, по 

ре чи ма струч ња ка, 
цео блок окол них 

ку ћа мо гао да од ле ти 
у ва здух. Сре ћом,

ма сов ни је жр тве
су из бег ну те



712. APRIL 2017.    M NOVINE

За са да су у то ку су ис тра жне рад ње 
ка ко би се са зна ло на ко ји на чин се 
до го ди ла ова тра ге ди ја. По ред 

при пад ни ка По ли ци је и Ва тро га са ца, на 
ли це ме ста иза шао је и по кра јин ски 
ин спек тор за опре му под при ти ском. 
Уоче не су од ре ђе не не пра вил но сти на 
га сној ин ста ла ци ји ко је ни је из вео ЈП 
Срем-гас, а де таљ ни је ин фор ма ци је 
има ће мо по за вр шет ку ис тра жних рад-
њи.

– Пре све га, из ра жа ва мо ду бо ко 
жа ље ње што се до го ди ла ова тра ге ди ја, 
али ово је при ли ка да апе лу је мо на све 
по тро ша че при ро до ног га са, да уко ли ко 
при ме те или осе те би ло шта не у о би ча-
је но да од мах по зо ву на шу Де жур ну слу-
жбу, ни ка ко да са мо стал но  би ло шта 
ра де. По тро ша чи су упо зна ти са пра ви-
ли ма ко ји се од но се на без бед но ко ри-
шће ње при род ног га са и мо ра ју да их се 
при др жа ва ју и мо ра ју озбиљ но да их 
схва те – ре кла је Да ни ца Не дић, ди рек-
то ра ЈП Срем-гас.

Пре ма не зва нич ним по да ци ма, ко ли-
чи на пли на ко ја је ис цу ри ла, би ла је 
то ли ко ве ли ка, да је кад би не ком не сре-
ћом до шло до вар ни че ња, по ре чи ма 
струч ња ка, цео блок окол них ку ћа мо гао 
да од ле ти у ва здух. Сре ћом, ма сов ни је 
жр тве су из бег ну те. Ова си ту а ци ја отва-
ра број на пи та ња о тех нич кој кул ту ри 
ста нов ни штва, по себ но у обра зов ном 
си сте му где је ве ро на у ка ва жни ја од 
фи зи  ке.

На стра да ли  Зо ран Ди ми три шин 
са хра њен је у пе так 7. апри ла на срем-
ско ми тро вач ком Но вом гро бљу.  

В. Ћо сић

Ова си ту а ци ја отва ра 
број на пи та ња
о тех нич кој кул ту ри 
ста нов ни штва,
по себ но у обра зов ном 
си сте му где је
ве ро на у ка ва жни ја
од фи зи ке

Даница Недић

Бе жи вот но те ло пен зи о не ра Мла ђе Ил-
ки ћа (78), про на ђе но је 6. апри ла у 
ка сним по по днев ним са ти ма у по ро-

дич ној ку ћи у Ули ци Мир ка Ла ћар ца број 2 у 
Врд ни ку, у ко јој је ста рац жи вео сам.

Ње га је про на шао син Ми тар ко ји је до-
шао да оби ђе оца и до не се му ле ко ве.

-Ка да је он ушао у дво ри ште угле дао је 
раз ва ље ну бра ву од ула зних вра та со бе, и 
та да од мах по звао по ли ци ју. По ми слио је да 
му је отац у ком ши лу ку па су кре ну ли у по-
тра гу за њим. На жа лост, мој стриц је про на-
ђен ве зан са жи цом и на ње га је био ба чен 

кре вет, а со ба сва ис пре ту ра на – ис при ча ла 
је за Срем ске Ве сти ро ђа ка Сне жа на Ил кић.

Она ка же да је њен стриц дру ги пут на ме-
ти раз бој ни штва.

- Пре че ти ри го ди не су га опљач ка ли, на 
сре ћу та да је по бе гао код ме не. Али, са да 
већ стар и бо ле стан, кре тао се ја ко те шко о 
шта пу, и ни је мо гао да им по бег не – сма тра 
ова же на.

Ком ши је, род би на, при ја те љи оку пи ли су 
се, и не мо гу да ве ру ју да се ова кав зло чин 
де сио код њих, у јед ном ма лом мир ном ме-
сту.

СТРА ВИ ЧАН ЗЛО ЧИН У ВРД НИ КУ

Стар ца ве за ли жи цом, 
па ба ци ли кре вет на ње га

Ф
О

ТО
: Н

ов
ос

ти

На си ље у по ро ди ци
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ши ду су, по на ло гу над ле жног ту жи о-
ца, од ре ди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва С. П. 
(20), због по сто ја ња осно ва сум ње да је пси хич-
ки и вер бал но уз не ми ра вао ро ди те ље. С. П. је у 
за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву за кри вич но 
де ло на си ље у по ро ди ци  са слу шан у над ле-
жном ту жи ла штву. По ли ци ја је у ње го вом ста ну 
про на шла пра шка сту ма те ри ју сум њи ву на нар-
ко тик, нов ча ни цу и кар ту са тра го ви ма истог 
пра ха и шпри це ве, ко ји су по сла ти на ве шта че-
ње, на кон че га ће би ти под не та од го ва ра ју ћа 
при ја ва.  

Пре про да ја дро ге
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ши ду су ухап си ли М. П. (51) и С. С. 
(35), због по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши-
ли кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них дро га. По ли ци ја је у 
ауто мо би лу у ко јем су се на ла зи ли осум њи че ни 
про на шла и за пле ни ла 31 грам хе ро и на и се дам 
ку ти ја та бле та са ли сте опој них дро га. На кон 
за др жа ва ња до 48 ча со ва, осум њи че ни су са слу-
ша ни у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Срем ској 
Ми тро ви ци. Суд ским ре ше њем М .П. је од ре ђен 
при твор до 30 да на.

Раз бој ни штво
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни стар-

ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви, 
ра све тље но је кри вич но де ло раз бој ни штво, 

из вр ше но пре не ко ли ко да на у јед ној про дав ни-
ци у цен тру гра да. По ли ци ја је ухап си ла П. Л. 
(21), за ко јег се сум ња да је ма ски ран и уз прет-
њу но жем, од рад ни це про тив прав но при сво јио 
ве ћу су му нов ца. На кон хап ше ња, осум њи че ни 
је пре дат у над ле жност Основ ног јав ног ту жи ла-
штва у Ста рој Па зо ви. 

Пре га зио ста ри цу
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни стар-

ства уну тра шњих по сло ва у Ру ми, про на ђен је Н. 
В. (39), за ко јег се сум ња да је пре не ко ли ко 
да на, на пут ном прав цу Хрт ков ци - Ни кин ци, пут-
нич ким ауто мо би лом пре га зио 75-го ди шњу же ну 
и уда љио се у не по зна том прав цу. Же на је пре-
ми ну ла на ли цу ме ста. По на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, осум њи че ном је од ре ђе но за др жа ва ње 
до 48 ча со ва. Он ће у за кон ском ро ку, уз кри вич-
ну при ја ву за кри вич на де ла те шка де ла про тив 
без бед но сти јав ног са о бра ћа ја и не пру жа ње 
по мо ћи ли цу по вре ђе ном у са о бра ћај ној не зго-
ди, би ти до ве ден на са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ру ми. 

За пле ње на наф та
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, при ли ком кон-
тро ле ком би ја мар ке „мер це дес“ у бли зи ни 
на плат не рам пе Ши ма нов ци от кри ли и за пле ни-
ли 1.100 ли та ра евро-ди зе ла, сме ште ног у 
пр тља жни ку  во зи ла. По ли ци ја је ухап си ла 
25-го ди шњег во за ча ком би ја и уз кри вич ну при ја-
ву за кри вич но де ло не до зво љен про мет ак ци-
зних про из во да, спро ве ла га у над ле жност 
Основ ног јав ног ту жи ла штва у Ру ми.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ИН ЦИ ДЕНТ У ШИ ДУ

Протести грађана због 
понашања миграната

Због ми гранта који је са се ки ром упао у ку ћу породице Штимац, Са вет за без бед ност 
Оп шти не Шид тра жи из ме шта ње При хват ног цен тра у Ши ду

Гра ђа не Ши да по но во је уз не ми ри ла 
вест о не ми лом до га ђа ју ко ји се до го дио 
про шлог пет ка, 7. апри ла у по ро дич ној 

ку ћи Шти мац, ка да је ми грант на о ру жан 
се ки ром ушао у њи хо ву ку ћу. У ку ћи су се тог 
тре нут ка на ла зи ле две ма ло лет не де вој чи-
це. На сву сре ћу де вој чи це ни су по вре ђе не, 
а из ку ће по ро ди це Шти мац, оту ђе на су два 
мо би лна те ле фо на и нов ча ник са нов цем и 
до ку мен ти ма.

Ме шта ни  Ули це Сре те Сла ву је ви ћа, у 
ко јој ста ну је и по ро ди ца Шти мац, кажу да 
ово на жа лост ни је пр ви пут да се де ша ва ју 
ин ци ден ти са ми гран ти ма. Чест је слу чај да 
ми гран ти ула зе у њи хо ва дво ри шта и ба ште 
и узи ма ју шта им је по треб но. Ин ци дент ко ји 
се де сио про шле не де ље још ви ше их је 
уз не ми рио, по себ но ро ди те ље де вој чи ца, 
ко ји у мо мен ту кад је ми грант ушао у ку ћу, 
ни су би ли ту.

- По по врат ку ку ћи, ви де ла сам да су ула-
зна вра та би ла отво ре на, а кће ри сам про-
на шла упла ка не у со би, где су се за кљу ча-
ле. Ка ко су ми ре кле, ка да је ушао у ку ћу, 
ми грант им је не што го во рио, али га ни су 
раз у ме ле. Узео је два мо бил на те ле фо на и 
нов ча ник и по бе гао је пре ко ба ште - ка же 
мај ка де вој чи ца Бра ни сла ва Шти мац.

Ин ци дент ко ји се де сио у Ши ду, био је раз-
лог хит ног за се да ња ван ред не сед ни це 
Са ве та за без бед ност, ко ја је одр жа на у 
су бо ту, 8. апри ла. На Са ве ту је до не та од лу-
ка да се тра жи хит но за тва ра ње при хват ног 
цен тра у Ши ду.

- Упо зна ти смо са не ми лим до га ђа јем ко ји 
се де сио у по ро дич ној ку ћи Шти мац. То 
на жа лост ни је пр ви, не го по ко зна ко ји ин ци-
дент ко ји се де сио у Ши ду, а да су кључ ни 
ак те ри ми гран ти. Ја гра ђа ни ма Ши да обе ћа-
вам без бед ност и си гур ност и гра ђа ни Ши да 
не ће би ти та о ци ми гра на та. Ми смо до бри 
до ма ћи ни, ме ђу тим ово је пре ва зи шло сва ку 
ме ру. Тра жи мо од свих над ле жних ин сти ту-
ци ја да се укљу че у ре ша ва ње ових про бле-
ма и ми од на ших зах те ва од у ста ти не ће мо, 
а то је да се за тво ри при хват ни цен тар за 
ми гра н те у Ши ду и да се на шим гра ђа ни ма 
обез бе де усло ви за нор ма лан и без бе дан 
жи вот. Ово је 21. век и ми не же ли мо да 
на ши љу ди жи ве у стра ху - ис та као је пред-
сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић.

Су тра дан, 9. апри ла одр жа на је ван ред на 
сед ни ца Оп штин ског ве ћа по хит ном по ступ-
ку. Је ди на тач ка днев ног ре да од но си ла се 
на раз ма тра ње ини ци ја ти ве Са ве та за без-
бед ност Оп шти не Шид, о из ме шта њу при-
хват ног цен тра за ми гран те, сме ште ног код 
же ле знич ке ста ни це у Ши ду. Оп штин ско 
ве ће је на осно ву по гор ша не без бед но сне 
си ту а ци је на под руч ју шид ске оп шти не и нај-
но ви јег ин ци ден та ко ји се де сио у по ро дич-
ној ку ћи Шти мац, по др жа ло зах тев Са ве та 
за без бед ност Оп шти не Шид, обра зла жу ћи, 
да је из ме шта ње при хват ног цен тра у Ши ду, 
нај по вољ ни је ре ше ње у но во на ста лој си ту а-
ци ји.

- По др жа ли смо зах тев Са ве та за без бед-
ност Оп шти не Шид у сми слу пред у зи ма ња 
свих ме ра ве за них за исе ље ње ми грант ског 
цен тра у Ши ду. Ве ће је опре де ли ло не ко ли-
ко ме ра ко је ће уса гла си ти са ви шим ор га ни-
ма ко ор ди на ци је. На кон спро во ђе ња свих 
ме ра си гур ни смо да ће мо до би ти бо љу 
си ту а ци ју и бо љу кон тро лу над кре та њем 
по го то во јед ног де ла ми гра на та ко ји ни су 
еви ден ти ра ни у при хват ним цен три ма. Оно 
што је кључ но у овом тре нут ку то је да је 
на ма си гур ност гра ђа на и њи хо ве имо ви не 
на пр вом ме сту. У том сми слу све ме ре ко је 
смо да нас осми сли ли, у нај кра ћем ро ку ће 
би ти уса гла ше не са ви шим ор га ни ма. По сле 
њи хо вог спро во ђе ња, до би ће мо си ту а ци ју 
ко ја ће би ти под пу ном кон тро лом и где ће 

без бед ност гра ђа на би ти пот пу на, ка ко 
њи хо ва лич на та ко и без бед ност њи хо ве 
имо ви не - из ја вио је члан Оп штин ског ве ћа 
Дра ган Гу тић.

У сва три при хват на цен тра на те ри то ри ји 
шид ске оп шти не, сме ште но је тре нут но око 
2.500 ми гра на та. Пре ко 500 ми гра на та, 
са ма ца и по ро ди ца са де цом, сме ште но је у 
при хват ном цен тру у Ши ду. На жа лост ин ци-
дент ко ји је уз не ми рио гра ђа не шид ске 
оп шти не про шлог ви кен да, ни је је ди ни ко ји 
се де сио у по след ње вре ме. Било је слу-
чајева оби ја ња тр го вин ских рад њи, као и 
фи зич ких об ра чу на из ме ђу ми гра на та. На 
сву сре ћу упад ми гран та у ку ћу по ро ди це 
Шти мац, где су се том при ли ком на ла зи ле 
две де вој чи це са ме, за вр шио је без тра гич-
них по сле ди ца. M. Н.

Про тест ни скуп не за до вољ них Ши ђа на 
због си ту а ци је са ми гран ти ма одр жан је у 
по не де љак, 10. апри ла у Град ском пар ку, 
а при су ство ва ло му је око 200 гра ђа на. 
Гра ђа ни ко ји су упла ше ни за сво ју без бед-
ност тра жи ли су од оп штин ске вла сти 
из ме шта ње При хват ног цен тра у Ши ду. 

При сут ни ма на ску пу се обра ти ла и 
Бра ни сла ва Шти мац, у чи ју ку ћу је 7. 
апри ла упао ми грант са се ки ром. 

Ка ко се мо гло чу ти, гра ђа ни ће на ста-
ви ти да се оку пља ју сва ког да на у град-
ском пар ку до кле год им се не ис пу не 
зах те ви.

Не за до вољ ни 
гра ђа ни

Пред сед ник Оп шти не
Шид Пре драг Ву ко вић
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РУ МА

Гра ђе вин ски ма те ри јал
за из бе гли це
Из бе гла ли ца, њих 15, ко-

ји су до би ли гра ђе вин-
ски ма те ри јал у окви ру 

Ре ги о нал ног стам бе ног про-
гра ма Ре пу блич ког ко ме са-
ри ја та за из бе гли це и ми гра-
ци је чи ји је до на тор Свет ска 
бан ка, пот пи са ло је уго во ре 
7. апри ла у Град ској ку ћи у 
Ру ми.

Из бе глим ли ци ма ко ји су 
до би ли гра ђе вин ски ма те ри-
јал уго во ре је уру чи ла Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред-
сед ни ка рум ске оп шти не. 

- Реч је о дру гом та ла су ре-
ги о нал ног стам бе ног про гра-
ма, а ње го ва укуп на вред ност 
је 126.000 евра. Са сто ји се 
од 15 па ке та по мо ћи у гра-
ђе вин ском ма те ри ја лу у по-
је ди нач ном из но су до 9.000 
евра. Рум ска оп шти на је уче-
ство ва ла и у пр вом и дру гом 
та ла су овог про јек та и то за 

мон та жне ку ће на соп стве ним 
пла це ви ма и гра ђе вин ски ма-
те ри јал и на овај на чин до 
са да је збри ну то че тр де се так 
по ро ди ца - ре кла је Ма ри ја 
Стој че вић. 

- Овај гра ђе вин ски ма те ри-
јал ми зна чи мно го, јер до са-
да ни смо ни шта до би ја ли као 
по моћ. Од овог ма те ри ја ла 
ће мо про ши ри ти ку ћу, јер нам 
фа ли још јед на со ба за де цу. 
У по ро ди ци нас је пе то ро - ка-
же Не бој ша Мр кић. 

Ми лан Бу ло вић из Ру ме 
до да је да и ње му пу но зна чи 
овај гра ђе вин ски ма те ри јал с 
об зи ром на то да му ку ћа ни је 
за вр ше на, не до ста је јој кров.

Ре ги о нал ни стам бе ни про-
грам се у Ср би ји спро во ди од 
2013. го ди не.

- Рум ска оп шти на је уче-
ство ва ла до са да у пр вом и 
дру гом та ла су. Пр ви та лас је 

ре а ли зо ван цен тра ли зо ва но 
са ни воа Ко ме са ри ја та и у 
окви ру овог та ла са у рум ској 
оп шти ни је до де ље но осам 
мон та жних ку ћа на соп стве-
ним пла це ви ма и че тр де се так 
па ке та гра ђе вин ског ма те ри-
ја ла у ви си ни до 9.000 евра 
- ка же Да ни је ла Ба ку ла из 
рум ског По ве ре ни штва за из-
бе гла ли ца и ми гра ци је. 

У окви ру дру гог та ла са ко-
ји је спро во ди ла рум ска оп-
шти на, у сми слу фор ми ра ња 
ко ми си ја и из бо ра ко ри сни ка, 
до де ље но је 14 се о ских ку ћа 
са окућ ни цом и са да 15 па ке-
та гра ђе вин ског ма те ри ја ла. 
У на ред них не ко ли ко ме се ци 
у ло кал ној са мо у пра ви оче ку-
ју про ши ре ње овог про гра ма.

 С. Џакула

Ми лан Бу ло вић и Не бој ша Мр кић

До бит ни ци па ке та и Ма ри ја Стој че вић

ДО ЊИ ПЕ ТРОВ ЦИ

Но ва јав на ра све та 
На пу ту из ме ђу Пу ти на ца и До њих 

Пе тро ва ца по ста вље на је но ва јав на 
ра све та ко ја ће, сва ка ко до при не ти 

без бед ни јем од ви ја њу са о бра ћа ја на овој 
де о ни ци.

Ини ци ја ти ву за но ву ра све ту је по кре ну-
ла Ме сна за јед ни ца До њи Пе тров ци, а 
сред ства су обез бе ђе на у оп штин ском 
бу џе ту.

- До би ли смо зах тев од ове Ме сне за јед-
ни це да се осве тли при ла зни пут се лу из 
прав ца Пу ти на ца. Ре че но нам је да ве ли ки 
број гра ђа на иде пе шке или би ци клом тим 
пу тем ко ји је био нео све тљен и да је за то 
сма ње на њи хо ва без бед ност у са о бра ћа ју. 
За ту на ме ну ло кал на са мо у пра ва је обез-
бе ди ла 497.000 ди на ра и пре не ко ли ко 
да на је по ста вље но 11 сту бо ва са ра све-

том. Са да је тај пут осве тљен и си гур но је 
да ће, за хва љу ју ћи то ме, без бед ност свих 
уче сни ка у са о бра ћа ју би ти знат но ве ћа - 
ре као је пред сед ник рум ске оп шти не Сла-
ђан Ман чић.

Он је на ја вио да ће, и на дру гим ло ка ци-
ја ма где су слич ни про бле ми, би ти по ста-
вље на по треб на јав на ра све та - све у ци љу 
без бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју. С. Џ.
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ШУЊИНО СОКАЧЕ

Слика патријарха Павла
на бранику ресторана Двор

Митровица нема Скадарлију, али ни Београд нема Шуњино сокаче са огромном 
сликом покојног патријарха Павла на зиду престижног ресторана Двор

Откако се појавио овај 
паралелни живот на 
интернету, људи пишу 

свашта као на тарабама. 
Читајући један од посећенијих 
сремскомитровачких портала 
наишао сам и на текст који се 
надовезује на коментар овог 
новинара и чији део гласи:

...Но, без обзира да ли ће 
зли језици Митровицу 
називати Жвалојициним 
Кењиградом или ће причати 
приче о балванима, постоје 
и добронамерни коментари 
који долазе од људи који 
препознају дух савремене 
Митровице. Јер, што би 
рекао онај чувени кантаутор 
из Хесне Ратко Копчић, 
Митровица нема Скадарлију, 
али има Хесну и Јалију. Да 
проширимо тему, нема 
Митровица ни Кнез 
Михајлову, али има бар делић 
шарма рецимо чувеног 
београдског Чумићевог 
Сокачета. То је онај део 
пешачке зоне који се 
простире на простору од 
зграде Полиције до порте 
цркве Светог Димитрија. Тај 
простор извикан је од 
стране неких новинара као 
„Шуњино сокаче“. Шуња је 
уметничко и име познато 
међу митровачким 
кафеџијама и у свету 
буразерског бизниса. Особи 
са тим именом се од стране 
Српске православне 
општине и одређених 
тржишних и санитарних 
инспектора указује посебно 
поштовање.

Шуња представља чист доказ да 
срећа прати храбре. Кад је током 
петооктобарске гунгуле, пре више од 
деценије и по дошао у Сремску 
Митровицу и почео са 
угоститељским бизнисом, спопадало 
га са свих страна. Сваки почетак је 
тежак, а и Шуњи је требало времена 
да утврди ко је ко, ко колико кошта и 
с ким се (не)ваља дружити. Сада не 
само да нико Шуњу не сме да спопада, 
него сме на црквеном објекту-
споменику да ставља и пластичне 
прозоре. Времена се мењају, а људи 
обашка.

Али, шта год да неко има 
против у вези са предлогом 
да се овај део града и 
званично преименује у 
Шуњино сокаче, нека се 
замисли где у Сремској 
Митровици стоји највећа 
фотографија (као постер 
божемепрости!) нашег 
покојног, такорећи свеца 
још за живота, патријарха 
Павла. Та велика 
фотографија/слика налази 
се у кафани Двор, црквеном 
легату који је Шуња 
оплеменио претворивши га 
у православни 
угоститељски објекат. Где 
се точи православна 
жестина и још 
православније пиво. Лично 
нисам много познавао 
покојног патријарха, знам 
да је јео као птичица и не 
знам никог ко би смео рећи 
да га је видео да 
бадаваџише по кафани уз 
шкембиће и шприцер, али 
Шуња је, као искусни 
кафеџија, свакако имао 
добар разлог што је његову 
слику ставио на видно 
место у бирцузу. Ту слику 
треба да добро уоче сви 
евентуални тржишни, 
финансијски, санитарни и ко 
зна какви све инспектори, 
кад се дрзну да са неким 
лошим намерама бану у 
објекат као такав.

Не знам да ли је владика, ПРВИ УГОСТИТЕЉ МИТРОВИЦЕ: Миодраг Цвијић Шуња

ПРИЗОРИ ИЗ ШУЊИНОГ СОКАЧЕТА: Пицерија ХL...
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или неко од црквених и духовних 
великодостојника освештао овај 
објекат (грех би био да није!), али 
сада с милим богом може да живи и 
отац Душко, свештеник коме је 
запало да станује у дворишту ове 
велелепне кафане.

Може Вук Јеремић да прича ово и 
оно. Јединство Шуњиних сарадника са 
Мајчицом Црквом и Инспекцијама чини 
Свето Тројство на коме почива 
Хармонија Нашег Малог Места, кога 
само зликовци, зарад неке 
предизборне кампање, могу да 
називају ружним именима...

Тако је нека овдашња луцпрда 
писала на неком сајту, али истина 
није тако „једносмерна“ и много је 

другачија и животнија. 
Управо је овај аутор први писао о 

господину Миодрагу Цвијићу, 
познатијем по надимку Шуња. Било је 
то још крајем лета 2003. године, када је 
Миодраг Цвијић Шуња отворио 
пицерију под називом ХL, у самом 

центру Сремске Митровице. Шуња је у 
овај град дошао још 1995. године из 
ратом захваћених Окучана, да би ту 
остао до данас. Супруга Виђенка му је 
највећа узданица и у послу и у животу, 
син Бобан је завршио за кувара и 
помаже, а ћерка Гордана студира 
хотелијерство.

Миодраг и Виђенка сем пицерије ХL, 
држе још посластичарницу Моцарт, 
бутик Коко и ресторан Двор, где може 
пристојно да се презалогаји по 
умереним ценама. Око тог Двора било 
је речи по медијима, јер га је Српска 
православна црква издала у закуп, 
иако је у питању легат, па сад 
наследници дародавца траже да се 
врати породици. Али то нема никакве 
везе са Шуњом, који је Мајчици Цркви 
поштено платио закуп. Кажу да ни 
владика није остао дужан, јер је не без 
разлога позван на свадбу Шуњиног 
пословног партнера и одборника у 
Градској скупштини.

Што се тиче дана када је Шуња 
почињао са угоститељским послом и 
када су га разне инспекције салетале 
са свих страна, то време је заувек 
прошло. 

Све је то било из чисте зависти. Као 
неко нов у граду, сметао сам 
конкуренцији – прича Шуња. 

Данас је Миодраг Цвијић већ „стари“ 
Митровчан, а инспектори радо седе у 
његовој пицерији, посластичарници, 
ресторану. Трг Ћире Милекића у 
центру града, већ полако прераста, 
мада још увек незванично у „Шуњино 
сокаче“. А на зиду ресторана Двор, као 
на бронзаној стражи стоји слика 
покојног патријарха Павла, 
најомиљенијег српског патријарха у 
новијој историји.

Владимир Ћосић

Око тог Двора
било је речи по 

медијима, јер га је 
Српска православна 
црква издала у закуп, 

иако је у питању 
легат, па сад 
наследници 

дародавца траже да 
се врати породици. 
Али то нема никакве 
везе са Шуњом, који 

је Мајчици Цркви 
поштено платио 

закуп. Кажу да ни 
владика није остао 
дужан, јер је не без 
разлога позван на 
свадбу Шуњиног 

пословног партнера и 
одборника у Градској 

скупштини

...и екстеријер ресторана Двор

...ентеријер са патријарховом сликом...
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Квалитетнији
јав ни пре во з

На три на е стом за се да њу Скуп шти не 
оп шти не Ста ра Па зо ва ко је је одр-
жа но 5. апри ла, усво је не су ва жне 

од лу ке и ре ше ња ко ја се од но се на про-
стор но пла ни ра ње, јав ни ли ниј ски пре воз, 
функ ци о ни са ње ба зе на и на дру ге обла-
сти од ин те ре са за гра ђа не ста ро па зо вач-
ке оп шти не. План ге не рал не ре гу ла ци је 
на се ља Ста ра Па зо ва, по ву чен је са 
днев ног ре да на пред лог Оп штин ског 
ве ћа. 

Отва ра ју ћи 13. скуп штин ско за се да ње 
пред сед ник Го ран Јо вић упу тио је че стит-
ку Алек сан дру Ву чи ћу. 

- И на по чет ку сед ни це у име Скуп шти-
не оп шти не Ста ра Па зо ва же лим да 
че сти там го спо ди ну Алек сан дру Ву чи ћу 
из бор за пред сед ни ка Ср би је, ре као је 
пред сед ник СО Ста ра Па зо ва.

План ге не рал не ре гу ла ци је на се ља 
Ста ра Па зо ва због тех нич ке гре шке у 
ре гу ла ци ји ули ца у по је ди ним бло ко ви ма, 
на пред лог Оп штин ског ве ћа, по ву чен је 
са днев ног ре да, а при хва ће не су из ме не 
и до пу не Пла на ге не рал не ре гу ла ци је 
Сур ду ка. У рас пра ви о про ме ни осни вач-
ког ак та „Во до во да и ка на ли за ци је“ од бор-
ни ци опо зи ци је упо зо ра ва ли су на ква ли-
тет во де, и пред ла га ли ве зи ва ње во до-
вод не мре же за бе о град ску. Упра вља ње 
ком плек сом ба зе на по ве ре но је Во до во ду 
и ка на ли за ци ји, а усво је не су и од лу ке о 
гра ђе вин ском зе мљи шту у јав ној сво ји ни, 
о утвр ђи ва њу до при но са за уре ђе ње гра-
ђе вин ског зе мљи шта, за тим од лу ка ко ја 
се од но си на да ва ње у за куп по слов ног 
про сто ра, а нај ви ше гла со ва до био је 
Ло кал ни ак ци о ни план за уна пре ђе ње 
по ло жа ја Ро ма до 2021. го ди не и од лу ка о 
из ме ни и до пу ни од лу ке о осни ва њу са ве-
та за ме ђу на ци о нал не од но се. 

У рас пра ви о од лу ци о јав ном ли ниј-
ском пре во зу пут ни ка, од бор ни ци опо зи-
ци је кри тич ки су го во ри ли о од но су вла-
сти пре ма овом пи та њу зах те ва ју ћи вра-
ћа ње БГ во за и до во ђе ње ауто бу са Град-
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа. Ми лан Бе а-
ра, за ме ник пред сед ни ка оп шти не је од го-

ва ра ју ћи на гла сио да је ово пр ва оп штин-
ска власт ко ја је озбиљ но по че ла да се 
ба ви овим про бле мом. 

- А то је до каз о Сту ди ји из во дљи во сти 
ко ју сте ви де ли, то је до каз да кон стант но 
ра ди мо и има мо сва ко днев не раз го во ре 
са гра дом Бе о гра дом. За кон се у ме ђу-
вре ме ну ме њао о ко му нал ним де лат но-
сти ма. Ми са да ускла ђу је мо на ша ак та са 
тим за ко ном. По но вом за ко ну мо ра ће се 
ра ди ти јав но при ват но парт нер ство - 
ис та као је Ми лан Бе а ра, за ме ник пред-
сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва. 

Оп шти на Ста ра Па зо ва не ма јав но 
пред у зе ће за пре воз пут ни ка, ре као је 
Бе а ра. 

- Ја се искре но на дам што пи ше и ов де 
у сед мом па су су, члан 41, да ће се због 
тех нич ких ства ри „Ла сти“ про ду жи ти на 
шест ме се ци оба вља ње ко му нал не 
де лат но сти, за то што не мо же мо тех нич ки 
да стиг не мо све да ура ди мо за тај пе ри од, 
а да не би смо до шли у не ки ва кум, да 
на ши гра ђа ни до ђу у про блем да не ма ју 
пре воз - до дао је Ми лан Бе а ра, за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва. 

По ње го вим ре чи ма, ве о ма бр зо се 
мо же ре а ли зо ва ти ли ни ја за ве зу са 
ин те гри са ним град ским пре во зом у 

Бе о гра ду, али је циљ да се овај про блем 
ре ши у ин те ре су свих гра ђа на, а не са мо 
у по је ди ним на се љи ма. У то ку су тех нич ки 
пре го во ри око ка ра та за во жњу, ре као је 
Бе а ра и на гла сио да ће но во ре ше ње 
до не ти знат но јеф ти ни ји пре воз не го што 
је са да. Зе ле но све тло до би ла је ова 
од лу ка, али и од лу ке о при вре ме ним 
објек ти ма, о рад ном, вре ме ну уго сти тељ-
ских обје ка та, о од во ђе њу ат мос фер ских 
и от пад них вод, као и од лу ке о јав ним 
пар ки ра ли шти ма и др жа њу до ма ћих 
жи во ти ња.

Но ви од бор ник Де мо крат ске стран ке 
Бла жо По по вић по ло жио је за кле тву, а 
Јо вић је у име Скуп шти не че сти тао од ла-
зак у пен зи ју од бор ни ку, док то ру Ми ши 
Фи ли пу. 

 М. М.

Скуп шти на оп шти не Ста ра Па зо ва

БРИ ГА О РО МИ МА

Нове ку ће за
27 по ро ди ца

У оп шти ни Ста ра Па зо ва ре а ли зо ван је 
про је кат „По бољ ша ње усло ва жи во та Ро ма 
и дру гих мар ги на ли зо ва них гру па, пре вен-
ци ја иле гал них ми гра ци ја и под сти ца ње 
ре ин те гра ци је по врат ни ка у Ср би ју“ ко ји се 
ба ви по бољ ша њем усло ва ста но ва ња у 
ром ским на се љи ма ста ро па зо вач ке оп шти-
не. По кро ви те љи про јек та су Оп шти на Ста-
ра Па зо ва и Но во сад ска ху ма ни тар на ор га-
ни за ци ја ЕХО. Жи вот без основ них усло ва 
не за ми слив је у 21. ве ку, а ку ће без про зо-
ра и вра та, а пре све га без ку па ти ла сли ка 
је ко је ће се не ра до се ћа ти 27 нај у гро же ни-
јих ром ских по ро ди ца у ста ро па зовч ким 
на се љи ма. Ку па ти ла за ове по ро ди це ви ше 
ни су са мо сан, а по ред то га то ком про шле 
го ди не кон стант но се ра ди ло и на ре кон-
струк ци ји ку ћа и по прав ци оште ће них 
де ло ва до мо ва у ко ји ма жи ве Ро ми. У 17 
ром ских до мо ва из гра ђе на су ку па ти ла, док 
је ре кон стру и са но укуп но 10 ку ћа у Ста рој 
Па зо ви, Вој ки и Кр ње шев ци ма. По ред то га, 
објек ти у ко ји ма жи ве Ро ми у по ступ ку су 
ле га ли за ци је што го во ри о ак тив ној бри зи 
ло кал не са мо у пра ве о усло ви ма жи во та 
ове по пу ла ци је.  С. С.

ПУТ СТА РА ПА ЗО ВА - ГО ЛУ БИН ЦИ

По са ђе но
1.800 ста ба ла 

Со цио - ху ма ни тар на ор га ни за ци ја ка то-
лич ке цр кве Ка ри тас Ср би је ре а ли зу је про-
грам „Сма њи ва ње ри зи ка од при род них 
ка та стро фа“. С тим у ве зи, по ме ну та ор га-
ни за ци ја опре де ли ла је до на ци ју на ме ње-
ну за сад њу ве тро за штит ног по ја са на пут-
ном по те зу Ста ра Па зо ва - Го лу бин ци ко ја 
је ре а ли зо ва на у са рад њи са Ро та ри клу-
бом Ста ра Па зо ва и ЈКП „Чи сто ћа“. За 
на бав ку 1.800 сад ни ца ја во ра и ја се на 
по ме ну та ор га ни за ци ја опре де ли ла је око 
три хи ља де евра, док је из Ро та ри клу ба 
Ста ра Па зо ва на ја вље но по ди за ње ве тро-
за штит них по ја се ва и на дру гим пут ним 
прав ци ма у ста ро па зо вач кој оп шти ни. У 
про је кат је укљу че но и ЈКП „Ко му на лац“ 
чи ји рад ни ци су по са ди ли сад ни це и они ће 
на да ље бри ну ти о њи ма. С. С.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ

Нај ви ша оце на за 
ста ро па зо вач ки 
Дом здра вља

Оце њи ва чи Аген ци је за акре ди та ци ју 
да ли су нај ви шу оце ну До му здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“ у Ста рој Па зо ви, 
на кон не на ја вље не по се те. Стан дар ди за 
акре ди та ци ју До мо ва здра вља мо гу се 
по де ли ти у че ти ри ка те го ри је: стан дар ди у 
ве зи са ле че њем, од но сно услу га ма пру же-
ним па ци јен ту, стан дар ди за рад ла бо ра то-
ри ја, ра ди о ло шке ди јаг но сти ке и апо те ке, 
стан дар ди ра да пра те ћих слу жби  и стан-
дар ди ко ји се од но се на ру ко во ђе ње и 
упра вља ње. На рад свих слу жби па зо вач-
ког До ма здра вља ко ми си ја ни је има ла 
нијед ну за мер ку.

Ј. К.



1312. APRIL 2017.    M NOVINE

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Пра во на по моћ
У оп шти ни Ста ра Па зо ва пра во на нов ча-

ну со ци јал ну по моћ у 2016. го ди ни оства ри-
ло је 2.103 ли ца, од но сно 1.097 по ро ди ца 
што чи ни све га три по сто од укуп ног бро ја 
ста нов ни ка у оп шти ни. О пра ву на нов ча ну 
со ци јал ну по моћ, од лу чу је Цен тар за со ци-
јал ни рад осно ван за те ри то ри ју на ко јој 
под но си лац зах те ва има пре би ва ли ште, 
од но сно бо ра ви ште. Осно ви ца за утвр ђи-
ва ње ви си не нов ча не со ци јал не по мо ћи 
ускла ђе на је са ин дек сом по тро шач ких 
це на и тре нут но за по је дин ца, од но сно 
но си о ца пра ва у по ро ди ци из но си 7.946 
ди на ра, за сва ку на ред ну од ра слу осо бу у 
по ро ди ци 3.973 ди на ра и за де те до 18 
го ди на 2.384 ди на ра. С. С.

ПО ЗО РИ ШТЕ ИЗ НОВЕ ПАЗОВЕ 

Нај бо ља пред ста ва 
у Сре му

Пред ста ву „Бра ћо и се стре“ Ама тер ског 
по зо ри шта „Мир ко Та та ло вић Ћи ра“ из 
Но ве Па зо ве, у ре жи ји Алек сан дра Ба ка, 
пред ло жио је се лек тор оп штин ских смо три 
Зол тан Фрид ман, по зо ри шни ре ди тељ из 
Ру ме, као пр во пла си ра ну у да љем так ми-
чар ском ци клу су у зо ни Сре ма. Од осам 
пред ста ва у срем ској про дук ци ји, ко ли ко је 
по гле дао то ком прет ход ног ме се ца, за 
до дат ну се лек ци ју, се лек тор пред ла же и 
пред ста ве „Јед на ноћ са мо“ Ама тер ског 
по зо ри шта Кул тур но - умет нич ког дру штва 
„Бри ле“ из Бе о чи на и „Па ви љо ни“ По зо ри-
шта мла дих ама те ра Кул тур ног цен тра 
Пе ћин ци. Та ко ђе је дао пред лог да се две 
пред ста ве из Сре ма кан ди ду ју за Омла дин-
ски фе сти вал у Ку ли и то „Ми ли ца од 
пе пла“ Ама тер ског по зо ри шта „Мир ко Та та-
ло вић Ћи ра“ из Но ве Па зо ве, у ре жи ји 
Ан то не ле Бје лић и „Дом за ве ша ње“ Ама-
тер ског по зо ри шта „Пе по Кр сто“ из Сур ду-
ка, у ре жи ји учи те ља Ду ша на Ра дој чи ћа.

Ј. К.

СКУД „ХЕ РОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Ус кр шњи ба зар
Ус кр шњи ба зар одр жан за ви кенд 8. и 9. 

апри ла, у про сто ри ја ма СКУД „Хе рој Јан ко 
Чме лик“ у Ста рој Па зо ви оку пио је ове го ди-
не 36 из ла га ча, из удру же ња са те ри то ри је 
ста ро па зо вач ке оп шти не, али и из око ли не. 
Ба зар је отво ри ла Љи бу шка Ла ка тош, 
пред сед ни ца Дру штва „Чме лик“ из ра зив ши 
на ду да ће ова ма ни фе ста ци ја по ста ти тра-
ди ци о нал на на за до вољ ство уче сни ка и 
по се ти ла ца, че сти та ју ћи ујед но сви ма 
пред сто је ће ус кр шње пра зни ке.  З. К.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Три би на
за ро ди те ље

Ка ко је до бро ин фор ми са ње основ аде-
кват ног и ква ли тет ног де ло ва ња у ПУ 
„Ра дост“ у на се љу Ба нов ци Ду нав одр жа на 
је тра ди ци о нал на три би на за ро ди те ље 
под на зи вом „Ка ко при пре ми ти де те за 

по ла зак у шко лу“, на ко јој су уче ство ва ли 
пред став ни ци вр ти ћа и под руч них шко ла. С 
об зи ром на то да ро ди те љи има ју мо гућ-
ност из бо ра у ко ју шко лу ће упи са ти сво је 
де те, крат ком пре зен та ци јом пред ста вље-
на је нај пре ОШ „Ни ко ла Те сла“ у Но вим 
Ба нов ци ма. Што се ти че ста ро ба но вач ке 
шко ле „Сло бо дан Сав ко вић“ при ка зан је 
њен ен те ри јер и ука за но је на школ ске и 
ван школ ске ак тив но сти, а ис так ну то је да 
су уче ни ци до са да би ли ве о ма успе шни на 
свим ни во и ма так ми че ња, као и да по сто ји 
тен ден ци ја по ра ста бро ја уче ни ка. Од 
пред став ни ка вр ти ћа ро ди те љи су мо гли 
да чу ју и о зна ча ју го вор но је зич ког раз во ја 
код де це и сај бер на си љу. Пред школ ску 
уста но ву „Ра дост“ за вр ша ва 210 де це ко ја 
ће у школ ској 2017/2018. по ста ти пр ва ци.

К. Л.

ЕКО ЛО ГИ ЈА

Трет ман
от пад них во да

У Ста рој Па зо ви 4. апри ла одр жа на је 
пр ва ра ди о ни ца у окви ру про јек та трет ма на 
от пад них во да кроз ис ко ри шће ње ре сур са, 
ко ји фи нан си ра Об је ди ње ни ис тра жи вач ки 
цен тар Европ ске ко ми си је. Као део Стра те-
ги је Европ ске уни је за Ду нав ски ре ги он у 
Ср би ји, ово је пи лот про је кат у ко ме уче-
ству ју Оп шти не Ста ра Па зо ва и Ин ђи ја. У 
Ср би ји се тре ти ра све га 10 до 11 од сто 
от пад них во да и то на кла си чан на чин, да 
би се до би ла чи ста во да. Али от пад не во де 
са др же и ре сур се ко је је та ко ђе мо гу ће 
ис ко ри сти ти, што је упра во циљ овог про-
јек та. Ме ђу на род ни екс пер ти пред ста ви ли 
су ино ва тив на ре ше ња трет ма на от пад них 
во да, од но сно два кон цеп та, цен тра ли зо ва-
ни при ступ јед ним пре чи шћи ва чем и мо гућ-
но сти ства ра ња зе ле не енер ги је и ре ци кли-
ра ње ну три је на та ко је от пад не во де са др-
же.  Ј. К.

СПОРТ

Тур нир у ма лом 
фуд ба лу

Еки па Оп шти не Ста ра Па зо ва по бед ник 
је тур ни ра у ма лом фуд ба лу, ко ји се сва ког 
ше стог апри ла ор га ни зу је у част по ги ну лих 
пи ло та ше стог ло вач ког пу ка, ко ји су да ли 
жи во те за од бра ну Бе о гра да у Дру гом свет-
ском ра ту. Про је кат „Хе ро ји ма у част“ има 
за циљ чу ва ње од за бо ра ва ви те зо ва бе о-
град ског не ба. Ор га ни за тор са да већ ду ге 
тра ди ци је оку пља ња и од и гра ва ња фуд-
бал ских утак ми ца је 204. ва зду хо плов на 
бри га да вој ног аеро дро ма Ба тај ни ца, а на 
тур ни ру су уче ство ва ли и при пад ни ци 890. 

ме шо ви те хе ли коп тер ске екс тра ди ле, 
по ли циј ске ста ни це и Оп шти не Ста ра Па зо-
ва. Тур нир је од и гран у спорт ском цен тру 
Аре на у Но вој Па зо ви.  А. О.

Из град ња
спорт ских са ла

Ако се пре ма ус пе си ма спор ти ста, огле-
да ула га ње у спорт ску ин фра струк ту ру, 
он да је оп шти на Ста ра Па зо ва до бар при-
мер та кве прак се. Пре ма на во ди ма оде ље-
ња за спорт и омла ди ну го ди на ма уна зад 
се зна чај на сред ства из два ја ју из бу џе та за 
ула га ња у спорт. Сви фуд бал ски те ре ни 
има ју мо дер не под зем но за лив не си сте ме, 
нат кри ве не три би не као и ком плет но уре-
ђе не управ не згра де. Да Оп шти на пра ви 
је дан рав но мер ни раз вој ин фра струк ту ре, 
по ка зу је и чи ње ни ца да сва ко ме сто сем 
се ла Кр ње шев ци по се ду је бар по јед ну 
школ ску са лу. Од бој ка и ко шар ка су се 
ве ли ким ус пе си ма из дво ји ли у овој Оп шти-
ни, па су и пр во бит не ха ле по ста ле ма ле с 
прам ран га так ми че ња и по се те пу бли ке. 
Чел ни ци клу бо ва при жељ ку ју из град њу 
но ве спорт ске ха ле ко ја ће за до во љи ти 
њи хо ве по тре бе. Спор ти сти по пра ви лу 
скром ни, ис ти чу да без по мо ћи Оп шти не, 
не би по сти гли тре нут не успе хе, као и да не 
би би ло пер спек ти ве за бу ду ће ге не ра ци је 
ко је до ла зе. 73 ре ги стро ва на спорт ска 
ко лек ти ва сво јим ра дом и успе хом, на мет-
ну ли су оп шти ни Ста ра Па зо ва епи тет 
спорт ске и ти ме је оба ве за ли да и да ље 
ула же у раз вој спор та.  А. О.

Посета деце из Пуле

Ви ше од три де сет де ча ка, фуд ба ле ра, 
рас по ре ђе ни у две се лек ци је Ис тре из Пу ле 
бо ра ви ли су у не де љу, 9. апри ла, у Ста рој 
Па зо ви, об и шли Спорт ски цен тар и од и гра-
ли при ја тељ ске утак ми це са вр шња ци ма из 
„Омла дин ца“ из Но вих Ба но ва ца и „По ду-
нав ца“ из Бе ле ги ша. Го сти из Пу ле у прат-
њи ро ди те ља и чла но ва Фуд бал ског клу ба 
„Истра“, че ти ри да на су бо ра ви ли у Ср би ји, 
а у Бе о гра ду су би ли го сти „Цр ве не Зве-
зде“. У Ста рој Па зо ви их је до че као у име 
Оп шти не Ве ли бор Ка тић, на чел ник за спорт 
и омла ди ну, ко ји је на ја вио да ће се са рад-
ња на ста ви ти и да ће по ста ти тра ди ци о-
нал на ка ко би се де ца дру жи ла у ста ро па-
зо вач кој оп шти ни али и у Пу ли. Ми лан 
Ра шу ла ор га ни за тор до ла ска де це из Пу ле 
је ис та као да са рад ња са Оп шти ном Ста ра 
Па зо ва већ по сто ји за хва љу ју ћи пред сед-
ни ку Ђор ђу Ра ди но ви ћу и да она пре ва зи-
ла зи спорт ске окви ре, јер је још ра ни је 
пот пи сан Про то кол о са рад њи Кул тур ног 
цен тра из Пу ле и Цен тра за кул ту ру из Ста-
ре Па зо ве, у вре ме по се те де ле га ци је на ше 
Оп шти не Ис три.  Д. Б.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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СРЕДСТВА ИЗ ПО КРА ЈИН Е

Ка на ли за ци ја у
До њем То вар ни ку
У Но вом Са ду пот пред сед ник По кра јин ске 

вла де Ђор ђе Ми ли ће вић и по кра јин ски се-
кре тар за по љо при вре ду, во до при вре ду и 

шу мар ство Вук Ра до је вић 6. апри ла уру чи ли су 
уго во ре пред сед ни ци ма ло кал них са мо у пра ва, ко-
је су оства ри ле пра во на бес по врат на сред ства по 
осно ву два кон кур са По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду: за укла ња ње ди вљих де по ни ја са 
по љо при вред ног зе мљи шта и при во ђе ње на ме ни 
тог зе мљи шта, и за до де лу сред ста ва за су фи нан-
си ра ње из град ње и ре кон струк ци је вод них обје ка-
та у јав ној сво ји ни и обје ка та фе кал не ка на ли за ци-
је у 2017. го ди ни.

Оп шти на Пе ћин ци јед на је од 11 ло кал них са-
мо у пра ва ко је су до би ле сред ства по дру гом кон-
кур су за из град њу фе кал не ка на ли за ци је у До њем 
То вар ни ку. Бес по врат на сред ства до де ље на по 
овом кон кур су у из но су од 20 ми ли о на ди на ра 
од но се се на из град њу пр ве фа зе ка на ли за ци је 
у ко јој ће ло кал на са мо у пра ва уче ство ва ти са пет 
ми ли о на, а уго вор је ис пред Оп шти не Пе ћин ци 
пот пи са ла пред сед ни ца Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки, ко ја је том при ли ком ис та кла зна чај по др-

шке и са рад ње са По кра јин ском вла дом.
- Спро во ђе ње по ли ти ке ру рал ног раз во ја По кра-

јин ске вла де и по ди за ње ква ли те та жи во та на се лу, 
на ма као Оп шти ни са 15 на се ље них ме ста до ста 
зна чи. За то смо кон ку ри са ли за овај про је кат из-
град ње фе кал не ка на ли за ци је у До њем То вар ни ку, 
а на ста ви ће мо да кон ку ри ше мо и да ље, ка ко би се 
сва се ла у на шој оп шти ни рав но мер но раз ви ја ла – 
ис та кла је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.

Пот пред сед ник По кра јин ске вла де че сти тао је 
пред сед ни ци ма ло кал них са мо у пра ва на до број 
при пре ми про је ка та и кон курс не до ку мен та ци је и 
по звао их да бу ду спрем ни да и убу ду ће уче ству ју, 
ка ко на по кра јин ским та ко и на ре пу блич ким кон-
кур си ма, чи ме ће до при не ти раз во ју сво јих сре ди-
на, а по кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду Вук 
Ра до је вић на гла сио је зна чај ме ра ко је спро во ди 
Се кре та ри јат јер се њи ма во ди ра чу на о по тре ба-
ма ма њих на се ље них ме ста, те су за кон курс за 
до де лу сред ста ва за су фи нан си ра ње из град ње и 
ре кон струк ци је вод них обје ка та у јав ној сво ји ни 
укуп но опре де ље на сред ства у из но су од 132,5 ми-
ли о на ди на ра.

Уру че ње уго во ра за из град њу ка на ли за ци је у До њем То вар ни ку

ПРО БЛЕ МИ СТО ЧА РА ИЗ КУ ПИ НО ВА И ОБРЕ ЖА 

По др шка СНС око ре ша ва ња
про бле ма са Вој во ди на шу ма ма
На са стан ку са пред став ни ци ма Удру же ња 

сто ча ра из Ку пи но ва и Обре жа, по ве ре-
ник Оп штин ског од бо ра Срп ске на пред не 

стран ке Пе ћин ци Ми ло рад Пан тић ре као је да су 
ап со лут но оправ да ни зах те ви сто ча ра да ЈП Вој-
во ди на шу ме пре ста не да из го ди не у го ди ну сма-
њу је про стор на ме њен за ис па шу сто ке у окви ру 
Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де Обед ска ба ра и 
на ја вио да ће пе ћи нач ки од бор СНС по др жа ти 
сто ча ре у овим зах те ви ма.

- Не до пу сти во је да Вој во ди на шу ме сто ча ри-
ма си сте ма тич но сма њу ју про стор за ис па шу 
на про сто ри ма на ко ји ма су ве ко ви ма на па са ли 
сво ја ста да, пот пу но за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да 
овим љу ди ма од то га за ви си њи хо ва и ег зи стен-
ци ја њи хо вих по ро ди ца. По себ но је не до пу сти-
во да и оно ма ло про сто ра на ко јем је ис па ша 
до зво ље на бу де ло ци ра но у за са ди ма ка над ске 
то по ле где сто ка не ма чи ме да се хра ни, што у 

Вој во ди на шу ма ма вр ло до бро зна ју – ре као је 
Пан тић.

Он је на гла сио и да за ис па шу не ма за кон ских 
пре пре ка и да је не при ме ре но да Вој во ди на шу-
ме сво је по на ша ње прав да ју пра вил ни ци ма ко је 
са ме пи шу.

- На не ко ли ко са ста на ка ко ји су до са да ор-
га ни зо ва ни са ци љем да се на ђе ком про ми сно 
ре ше ње пред став ни ци Вој во ди на шу ма су се 
по зи ва ли на пра вил ни ке, као да су пра вил ни-
ци „бо гом да ни“ и као да те исте пра вил ни ке не 
до но си упра во ру ко вод ство овог јав ног пред у-
зе ћа. Упо зо ра вам Вој во ди на шу ме да пре ста ну 
са зло у по тре бом упра вљач ких пра ва над СРП 
Обед ска ба ра и да се озбиљ но по све те про на ла-
же њу ком про ми сног ре ше ња, ко јим ће до ма ћем 
ста нов ни штву би ти омо гу ће но да сво ја ста да на-
па са на по вр ши на ма од го ва ра ју ће ве ли чи не и у 
хра сто вим шу ма ма ко је обез бе ђу ју оби ље хра не 

за сто ку – на гла сио је пр ви чо век пе ћи нач ких на-
пред ња ка.

Пан тић је сто ча ри ма из Ку пи но ва, Обре жа и 
оста лих на се ља ко ја гра ви ти ра ју пре ма Обед-
ској ба ри обе ћао без ре зер вну по др шку СНС-а, 
јер су, ка ко је ре као, зах те ви сто ча ра ап со лут но 
оправ да ни.

- И као што сто ча ри не мо гу да од у ста ну од 
сво јих зах те ва, та ко ни Срп ска на пред на стран-
ка не мо же да од у ста не од по др шке овим љу ди-
ма ко ји ма Вој во ди на шу ме сво јим по на ша њем 
угро жа ва ју оп ста нак. СНС ће као нај број ни ја по-
ли тич ка ор га ни за ци ја у оп шти ни Пе ћин ци ис ко-
ри сти ти свој ути цај да до при не се да се зах те ви 
сто ча ра чу ју и усво је, а уко ли ко се Вој во ди на шу-
ме оста ну при ста ву да сто ча ре тре ба про те ра ти 
из Обед ске ба ре, спрем ни смо да на про те сти-
ма ста не мо ра ме уз ра ме са до ма ћим ста нов ни-
штвом – обе ћао је Ми ло рад Пан тић.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

До ма ћин мла дим 
ства ра о ци ма 

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки 5. апри ла је све ча но отво-
ри ла Зон ску смо тру деч јег драм ског ства ра ла-
штва Сре ма, ко јој је тре ћу го ди ну за ре дом до ма-
ћин пе ћи нач ки Кул тур ни цен тар, у ор га ни за ци ји 
Са ве за умет нич ког ства ра ла штва Вој во ди не, а 
под по кро ви тељ ством пе ћи нач ке ло кал не са мо у-
пра ве.

Смо тру је отво ри ла пред ста ва Драм ске сек ци је 
Кул тур ног цен тра Пе ћин ци „Кра љев ски фе сти-
вал“, ра ђе на по тек сту То ле та Ни ко ле ти ћа у ре жи-
ји Дра га не Кне же вић, а то ком два да на, на Смо-
три је од и гра но 14 по зо ри шних пред ста ва из 
це лог Сре ма.

Нај бо ље пред ста ве по оце ни се лек то ра Смо-
тре Ми ља на Вој но ви ћа пла си ра ле су се на „Мај-
ске су сре те“ у Те ме ри ну од 9. до 11. ма ја, где ће 
се над ме та ти са нај бо љим пред ста ва ма из це ле 
Вој во ди не. По Вој но ви ће вим ре чи ма у оп шти ни 
пе ћин ци се по след њих го ди на кон ти ну и ра но ра ди 
на раз во ју деч јег драм ског ства ра ла штва и тај 
рад да је ре зул та те.

- Ми смо као љу ди из про фе си је на сто ја ли да 
до при не се мо ко ли ко мо же мо, али нај ва жни ји је 
био од зив пе да го га ко ји во де ра ди о ни це и де це 
на рав но. Мо же мо са по но сом кон ста то ва ти да се 
деч је драм ско ства ра ла штво раз ви ја у овој сре ди-
ни. Стал но смо у не кој вр сти на до град ње до са да-
шње са рад ње. Оче ку јем још бо ље ре зул та те и да 
ће до са да шњи раз вој на ста ви ти сво јим при род-
ним то ком – ре као нам је Вој но вић.

Се кре тар Са ве за умет нич ког ства ра ла штва 
Вој во ди не Са во Му чи ба бић ка же да му је дра го 
што су Пе ћин ци до ма ћин ова кве ма ни фе ста ци је, 
јер је циљ Са ве за, ко ји оку пља 250.000 љу ди у 
180 раз ли чи тих де лат но сти, да ма ни фе ста ци је у 
свим обла сти ма ства ра ла штва дис ло ци ра ши ром 
Вој во ди не.

- Пе ћин ци су се по ка за ли као од ли чан до ма-
ћин. Ве о ма је до бро што је Кул тур ни цен тар ор га-
ни зо вао школ ску де цу и омо гу ћио им да се срет ну 
са по зо ри шним пред ста ва ма. То је пра ви пут ка ко 
де цу уве сти у по зо ри шну умет ност, а Пе ћин ци све 
ма ни фе ста ци је ко јих су се при хва ти ли ор га ни зу ју 
на из ван ре дан на чин – из ја вио је Му чи ба бић.

Пр ва же на Оп шти не Пе ћин ци на гла си ла је да 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва раз у ме зна чај 
раз ви ја ња та ле на та код де це, би ло да је у пи та њу 
та ле нат за спорт, та ле нат за умет ност или би ло 
ко ји дру ги та ле нат.

- Ка да је у пи та њу та ле нат за умет ност, ло кал-
на са мо у пра ва и Кул тур ни цен тар Пе ћин ци кроз 
раз не сек ци је и про гра ме пру жа ју при ли ку нај мла-
ђи ма да ис ка жу свој та ле нат и да га раз ви ја ју – 
ре кла је Ко ва че вић Су бо тич ки.
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Jавна пред у зе ћа ва жан
чи ни лац у од бра ни од по пла ва

У са ли Скуп шти не оп шти не Шид у 
че твр так 6. апри ла, одр жан је тре ћи 
са ста нак Mеђуопшт инске рад не гру-

пе за за шти ту жи вот не сре ди не и упра-
вља ња ри зи ци ма. На са стан ку су при су-
ство ва ли пред став ни ци се дам оп шти на 
из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и 
ди стрик та Брч ко, а глав на те ма са стан ка 
би ла је „План ре а го ва ња у јав ним ко му-
нал ним пред у зе ћи ма у кри зним си ту а ци-
ја ма“. По се бан осврт на одр жа ном са стан-
ку, дат је на ЈКП „Во до вод“.

- Све ви ше се при бли жа ва мо пра вим 
ци ље ви ма ко ји су ва жни на овом про јек ту, 
а то је на пр вом ме сту еду ка ци ја свих уче-
сни ка у ван ред ним си ту а ци ја ма. По се бан 
ак це нат ста ви ли смо на рад ЈКП „Во до-
вод“, јер зна мо да је у вре ме по след њих 
по пла ва, то јав но пред у зе ће да ло ве ли ки 
до при нос у спа са ва њу љу ди и имо ви не у 
Ја ме ни. Утвр ди ли смо од ре ђе не ме то до-
ло ги је, пла но ве, упут ства и све оно што 

би за и ста тре ба ло ура ди ти у ван ред ним 
си ту а ци ја ма, ка ко би се по мо гло љу ди ма 
у за шти ти њи хо ве имо ви не. На дам се да 
ће сви уче сни ци овог са стан ка, све ово 
што об ра ђу је мо у прак си и при ме њи ва ти, 
ка ко би ЈКП „Во до вод“ би ло лак ше да у 
та квим си ту а ци ја ма и ре а гу је. С дру ге 
стра не, на дам се да ће сви они ко ји од тог 
јав ног пред у зе ћа оче ку ју по моћ, зна ти 
шта у та квим при ли ка ма од тог пред у зе ћа 
мо гу да оче ку ју - ис та као је ме на џер про-
јек та Ром ко Па пу га.

Ди стрикт Брч ко та ко ђе је парт нер у про-
јек ту. Сва ки са ста нак ме ђу оп штин ске рад-
не гру пе, пре ма њи хо вим ре чи ма, ну ди им 
но ва са зна ња ка ко би успе шни је ре а го ва-
ли у евен ту ал ним ван ред ним си ту а ци ја-
ма.

- Си ту а ци ја за вре ме по след њих по пла-
ва код нас би ла је из у зет но те шка. У Брч-
ком је ви ше од 40 од сто те ри то ри је би ло 
по кри ве но во дом, слич на си ту а ци ја је 

би ла и у оп шти ни Брод, али је ва жно да 
ни је би ло људ ских жр та ва. Ште те су би ле 
огром не и ми још увек тр пи мо по сле ди це. 
И да нас је ста нов ни штво у стра ху од 
мо гу ћих по пла ва, али јав на си гур ност 
ди стрик та Брч ко, ре дов но вр ши обу ке са 
ци љем упо зна ва ња ста нов ни штва. Це ло-
куп на те ри то ри ја ди стрик та Брч ког је уве-
за на и у сва ком мо мен ту су спрем ни на 
од го вор у би ло ка квој ван ред ној си ту а ци-
ји. На ша јав на пред у зе ћа су већ укљу че-
на у си стем од бра не од по пла ва и има ју 
за кон ску оба ве зу да у то ме уче ству ју. 
Брч ко и Брод кроз овај про је кат до би ја ју 
око 600.000 евра и од тих сред ста ва ку пи-
ће мо ка ми он, ба гер, те рен ска во зи ла, 
чам це, ма ле пум пе за во ду и оста лу опре-
му. Оно што би у Брч ком тре ба ло нај ви ше 
су пум пе ви со ког ка па ци те та, а у пла ну 
нам је и из град ње бра не у не ком на ред-
ном пе ри о ду - ис та кла је ко ор ди на тор ка 
про јек та ди стрик та Брч ко Да ни је ла 
Те шић.

Парт нер у про јек ту је и Град Срем ска 
Ми тро ви ца. Ка ко ис ти чу, јав на пред у зе ћа 
пред ста вља ју јак стуб од бра не од по пла-
ва.

- Пре зен то ва ли смо упут ство о на чи ни-
ма ре а го ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
Оно је с јед не стра не су бли ми ра но са 
за кон ским оба ве за ма ко је јав на пред у зе-
ћа има ју, са ис ку стви ма ко ја смо у вре ме 
по пла ва 2014. го ди не има ли ми у Ср би ји, 
са ис ку стви ма ко ја су има ли на ши парт не-
ри у су сед ном ре ги о ну - ре као је пред сед-
ник ме ђу оп штин ске рад не гру пе То ми-
слав Јан ко вић.

Тре ћи рад ни са ста нак у Ши ду, ор га ни-
зо ван је у окви ру про јек та „Хи тан од го вор 
– од мах“, пре ко гра нич ног про гра ма Ср би-
ја и Бо сна и Хер це го ви на, а у окви ру 
ин стру мен та за пред при ступ ну по моћ 
(ИПА). М. Н.

Томислав Јанковић и Ромко Папуга

Састанак радне групе



16 12. APRIL 2017.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

Чел ни људи Општи не Инђи ја 
више пута су ука зи ва ли на лоше 
ста ње зате че но у ЈКП „Кому на-

лац“ у погле ду меха ни за ци је која је у 
упо тре би и по 24 сата днев но. Зим-
ска слу жба функ ци о ни са ла је ско ро 
бес пре кор но у прет ход ним месе ци ма, 
иако су се деша ва ли чести ква ро ви 
због дотра ја ло сти. 

Како исти че Вла ди мир Гак, пред-
сед ник Општи не Инђи ја, ками о ни 

су ста ри и по 30, 40 годи на и њихов 
зада так у наред ном пери о ду је да про-
на ђу начин на који ће извр ши ти обно-
ву меха ни за ци је.

- Од дирек то ра „Кому нал ца“ смо 
доби ли инфор ма ци ју да је нео п ход-
на набав ка јед ног ками о на и јед ног 
кипе ра. Мора мо наћи реше ње бар 
да реши мо еле мен тар не про бле ме 
са меха ни за ци јом, која је и више него 
у очај ном ста њу. До набав ке нових 

ками о на тешко да може мо доћи у 
ситу а ци ји у којој се сада нала зи мо те 
ћемо сход но потре ба ма и рас по ло-
жи вим сред стви ма, кре ну ти у набав-
ку полов ног вози ла које се нала зи у 
добром ста њу, али и које је „мла ђе“ од 
оно га чиме „Кому на лац“ тре нут но рас-
по ла же – каже Гак.

ЈКП „Кому на лац“ у прет ход них шест 
месе ци добио је дона ци ју од бео град-
ске „Чисто ће“ у виду јед ног ками о-
на сме ћа ра. Како каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја поку ша ће да дођу до 
неких, нових дона ци ја.

- Поку ша ће мо пре ко дона ци ја да 
дође мо до нове меха ни за ци је, али 
је сра мот но да на такав начин јед на 
општи на, која је позна та у јав но сти као 
нај бо ља и нај у спе шни ја, чека да неко 
дони ра оно што би сами тре ба ли да 
наба ви мо. Нажа лост, таква је зате че-
на ситу а ци ја и тре нут но ту ништа не 
може мо да про ме ни мо - каже на кра ју 
Гак. М. Ђ.

НЕО П ХОД НА ОБНО ВА МЕХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ У ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“

Дона ци ја ма до нових ками о на

ЈКП „Кому на лац“ Инђи ја побољ ша ло је 
напла ту у прет ход ном пери о ду, пре све га 
зао ста лих дуго ва ња јер, како каже пред-
сед ник Општи не, не дозво ља ва ју заста ре-
лост потра жи ва ња. 

- У прет ход ном пери о ду изми ри ли смо 
део зао ста лих потра жи ва ња која локал на 
само у пра ва има пре ма „Кому нал цу“, уз 
редов но сер ви си ра ње нових оба ве за. 
Како би изгле да ло да се ми пона ша мо као 

прет ход но руко вод ство? Тада би „Кому на-
лац“ за три месе ца пре стао са радом, јер 
када смо пре у зе ли одго вор ност за наше 
гра ђа не , у првом месе цу није било доб-
вољ но сред ста ва ни за пла те рад ни ци ма 
„Кому нал ца“. Ми такву ситу а ци ју неће мо 
дозво ли ти, јер се дома ћин ски пона ша мо 
пре ма свим нашим јав ним пред у зе ћи ма и 
циљ нам је да их опо ра ви мо - обја шња ва 
Гак.

Побољ ша на напла та дуго ва ња

На днев ном ре ду 11. сед ни це 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја одр-
жа ној у сре ду, 5. апри ла на шло 

се 20 та ча ка. Ин ђиј ски од бор ни ци, 
из ме ђу оста лог, до не ли су од лу ку ко-
ја се ти че по ве ћа ња на кна де за по ро-
ди це са пр во ро ђе ним де те том са 30 
на 40 хи ља да ди на ра, као и од лу ку о 
оства ри ва њу пра ва на фи нан си ра ње 
тро шко ва ван те ле сне оплод ње. Обе 
од лу ке до не те су као под сти цај на та-
ли те ту на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја, 
ис ти че Ми лан Пре до је вић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не.

- Као дру штве но од го вор на за јед ни-
ца во ди мо ра чу на о на та ли те ту у на шој 
оп шти ни и на све рас по ло жи ве на чи не 
тру ди мо се да до при не се мо ква ли тет-
ни јем на чи ну жи во та свих на ших гра-
ђа на. По ве ћа ње на кна де и фи нан си-
ра ње тро шко ва ван те ле сне оплод ње 
за тре ћи и че твр ти по ку шај, са мо су 
део те дру штве но од го вор не по ли ти ке 
за ко ју ће мо се и да ље за ла га ти - ис та-
као је Пре до је вић и до дао:

- Од лу чи ли смо да, за раз ли ку од 
Ре пу бли ке, ста ро сну гра ни цу за же не 
ко је ће са сво јим парт не ри ма пу тем 
ван те ле сне оплод ње по ку ша ти да до-
ђу до по том ства, по ве ћа мо са 42 на 44 
го ди на. На тај на чин пру жи ли смо шан-
су ве ћем бро ју да ма.

Од бор ни ци СО Ин ђи ја усво ји ли су и 
из ме ње ну од лу ку о ме сним за јед ни ца-
ма ко ја се од но си на ускла ђи ва ње са 
ва же ћим за кон ским ак ти ма. Та ко ђе, 

Скуп шти на оп шти не ве ћи ном од бор-
нич ких гла со ва до не ла је и ре ше ње о 
име но ва њу Ко ми си је за спро во ђе ње 
из бо ра за са ве те ме сних за јед ни ца на 
под руч ју оп шти не Ин ђи ја, ко ја бро ји 
пет чла но ва. Ка ко је на вео Пре до је-
вић, из бо ри за са ве те ме сних за јед-
ни ца тре ба ли би да бу ду спро ве де ни 
то ком ма ја. 

Од лу ком о од ре ђи ва њу ауто бу ских 
ста ја ли шта за град ски и при град ски 
пре воз пут ни ка, за ко ју је гла са ла ве-
ћи на од бор ни ка, пред ви ђе но је да се 
за град ски пре воз на те ри то ри ји оп-
шти не Ин ђи ја обез бе ди 40 ста ја ли шта, 

ка ко би у свим де ло ви ма гра да мре жа 
пре во за ефи ка сно функ ци о ни са ла. На 
под руч ју Ин ђи је, ра ни је је иден ти фи-
ко ва но 21 ста ја ли ште за по тре бе при-
град ског са о бра ћа ја, а у оста лих де сет 
на се ље них ме ста опре мље но је још 
40 ста ја ли шта за при град ски пре воз. 
Ка ко је ра ни је ис та као Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја, при ве де-
на су на ме ни два ста ја ли шта у цен тру 
Ин ђи је, код Тр жног цен тра „Сло бо да“ 
и код згра де Су да за ме ђу град ски пре-
воз, јер је је ди но зва нич но ста ја ли ште 
на Ауто бу ској ста ни ци.

М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Нова аутобуска стајалишта

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Ин ђи ји
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ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

У току провера 
инсталација

Апе лу је мо на све на ше ко ри сни ке да са ра ђу ју са рад-
ни ци ма ко ји се на ла зе на те ре ну и до ла зе на њи хо ве 
адре се ка ко би смо из бе гли, евен ту ал не не пра вил но сти 
и не при јат не си ту а ци је, ис та као је Ду шан Ле ма ић, в.д 
ди рек то ра ЈП „Ин гас“ Ин ђи ја

На по след њем са стан ку Си сте ма 
48 у Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 7. 
апри ла на шао се, из ме ђу оста-

лог, дво не дељ ни из ве штај ЈП „Ин гас“. 
Пре ма ре чи ма в.д ди рек то ра Ду ша на 
Ле ма и ћа ин тен зи ви ра на је про ве ра 
уну тра шњих га сних ин ста ла ци ја на 
те ри то ри ји це ле оп шти не. До са да је 
ура ђе но 247 про ве ра и ни су уоче не 
не ке озбиљ ни је не пра вил но сти. 

- Апе лу је мо на све на ше ко ри сни ке 
да са ра ђу ју са рад ни ци ма ко ји се 
на ла зе на те ре ну и до ла зе на њи хо ве 
адре се ка ко би смо из бе гли, евен ту ал-
не не пра вил но сти и не при јат не си ту а-
ци је - ис ти че Ле ма ић и на во ди да се 
све уоче не не пра вил но сти от кла ња ју 
у ро ку од три да на на по ми њу ћи да је у 
то ку и кон тро ла це ло куп ног че лич ног 
га со во да.

Се дам при кљу ча ка на га со вод ну 
мре жу из вр ше но је од по чет ка го ди не, 
а у на ред ном пе ри о ду би ће при кљу че-
но још шест но вих ко ри сни ка. Упо ре-
ђу ју ћи ове по дат ке са ју ном про шле 
го ди не, ка да су при кљу чи ли све га два 
но ва ко ри сни ка, Ле ма ић ис ти че да је 
по вољ на це на при кључ ка, али и га са 
ути ца ла на по ве ћа ње бро ја ко ри сни-
ка.

Упо ре до са по ве ћа њем бро ја ко ри-
сни ка и оста лим ре дов ним по сло ви ма, 
ЈП „Ин гас“ упу тио је у прет ход ном 
из ве штај ном пе ри о ду 450 опо ме на 

ко ри сни ци ма са ду го ва њи ма пре ко 20 
хи ља да ди на ра.

- Мо ра ли смо да кре не мо у ин тен-
зив ни ју на пла ту по тра жи ва ња, јер је 
про шла греј на се зо на. Ло кал на са мо у-
пра ва је, по ред ре дов них оба ве за, сер-
ви си ра ла и оне из ра ни јег пе ри о да, те 
се дуг пре ма на шем пред у зе ћу сма-
њио са 72 на 59 ми ли о на ди на ра. Ми 
ни ка ко не сме мо да до зво ли мо за ста-
ру ни јед ног ду га, те ће мо сла ти и да ље 
опо ме не, а у ро ку од три да на уко ли ко 
се ду го ва ња не из ми ре, мо ра ће мо и да 
ис кљу чу је мо са мре же – ка же ди рек-
тор ЈП „Ин гас“ и под се ћа да то ком греј-
не се зо не ни је би ло по ску пље ња га са, 
иако је то јав но пред у зе ће пла ћа ло 
ви шу це ну „Ср би ја га су“.

- По сле греј не се зо не сте кли су се 
усло ви да за тра жи мо са гла сност од 
ре сор ног Ми ни стар ства и Аген ци је за 
енер ге ти ку за по ве ћа ње це не га са. 
Уко ли ко до би је мо са гла сност, но ва 
це на би ће ви ша за 14,5 од сто, што зна-
чи да ће по чев од 1. ју на до ма ћин ства 
куб ни ме тар га са пла ћа ти 38,89 ди на-
ра.

Ле ма ић за крај ис ти че да су са мар-
тов ским ра чу ни ма свим ко ри сни ци ма 
га са на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја 
сти гла оба ве ште ња о са гла сно сти ко ја 
је упу ће на Аген ци ји за енер ге ти ку, а 
ко је се од но си на по ве ћа ње це не га са.

М. Ђ.

Са ста нак Си сте ма 48

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА
ШКО ЛА РУ МА

Так ми че ње
из ве те ри не

Нај бо љи уче ни ци, њих 25 из исто то ли-
ко по љо при вред них шко ла се так ми чи ло 
у Ру ми, на 18. Ре пу блич ком так ми че њу из 
обла сти ве те ри нар ске ме ди ци не, ко је је 
одр жа но у По љо при вред ној шко ли „Сте-
ван Пе тро вић“ Бри ле.

Так ми че ње је отво ре но 6.апри ла, а уче-
ни ке и њи хо ве про фе со ре по здра вио је 
Не над Ка та нић, по моћ ник ми ни стра за по-
љо при вре ду ко ји је и сам био ђак рум ске 
По љо при вред не шко ле. Он је из ра зио за-
до вољ ство што ова шко ла уна пре ђу је свој 
рад, те је та ко не дав но отво ри ла са вре ме-
ни ка би нет за ве те ри ну и сто чар ство. 

- То је до каз да се шко ла раз ви ја на пра-
ви на чин, да има све ви ше уче ни ка ко ји ће 
се убу ду ће ба ви ти по љо при вре дом. Као 
бив ши ђак ове шко ле да нас сам ов де да 
бих дао по др шку овим мла дим љу ди ма 
ко ји се ба ве ве те ри нар ском ме ди ци ном 
што је сва ка ко бу дућ ност ба вље ња по-
љо при вре дом. Сви ко ји су ов де су сво јим 
ква ли те том до шли до са мог ре пу блич ког 
так ми че ња, ово је нај број ни је над ме та ње 
до са да, и ни је то ли ко ва жно ко ће по бе ди-
ти. То су нај бо љи так ми ча ри са да у Ср би ји 
и сви ма же лим да по ка жу сте че но зна ње 
ко је ће, ка сни је, при ме ни ти и у прак си - ре-
као је по моћ ник ми ни стра Не над Ка та нић. 

Он је до дао и да је Ми ни стар ство по љо-
при вре де пр ви пут ове го ди не до не ло пра-
вил ник ко ји се од но си на мла де фар ме ре 
до 40 го ди на ста ро сти.

- Њих ће мо пре по зна ти у си сте му и они 
ће би ти по себ но сти му ли са ни да се ба ве 
по љо при вре дом, јер ми слим да је по љо-
при вре да нај ва жни ји по сао у Ср би ји - по-
ру чио је Ка та нић.

Ми лан Ко ва че вић, за ме ник по кра јин-
ског се кре та ра за обра зо ва ње и про пи се, 
упра ву и на ци о нал не ма њи не-за јед ни це је 
ис та као да је у ве о ма крат ком вре ме ну по 
дру ги пут у По љо при вред ној шко ли у Ру-
ми. 

- Ово је по љо при вред на шко ла за при-
мер, ка ко у Вој во ди ни, та ко и Ср би ји - по 
сво јој ор га ни зо ва но сти и ра ду, и дра го 
ми је што је она до ма ћин овог так ми че-
ња и што уче ни ци има ју при ли ке да по ка-
жу струч но зна ње ко је су сте кли у сво јим 
шко ла ма. По кра јин ски се кре та ри јат је ту 
да све про гра ме шко ла и мен џмен та ових 
шко ла по мог не - ре као је Ми лан Ко ва че-
вић. С. Џ.

Ми лан Ко ва че вић
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КРЕ А ТИВ НИ ХО БИ ЈО ВАН КЕ ЖА ГАР ИЗ РУМЕ

Гра ви ра но ја је
као знак даривања 

Ја је је сим бол жи во та, али и нај ве ћег 
хри шћан ског пра зни ка - Ус кр са.

Ру мљан ка Јо ван ка Жа гар, по ред 
свог ре дов ног по сла, увек има вре ме на и 
за кре а тив не хо би је. У по чет ку је то би ло 
хе кла ње, вез, де ку паж, а од пре три го ди-
не и не што због че га смо са њом раз го-
ва ра ли баш уочи Ус кр са, то је гра ви ра ње 
ја ја. 

Као по сле ди ца ње ног пре да ног и стр-
пљи вог ра да на ста ло је на де се ти не 
укра сних ја ја - тач ни је са мо љу ске од ја-
је та ко је под се ћа ју на чип ку, уз до да так 
ру ком сли ка ног, углав ном, цве ћа, пер ли-
ца, ма шни ца...

Јо ван ка ка же да од овог хо би ја не ма 
не ку за ра ду, то је оно што во ли, што јој 
омо гу ћа ва да се кре а тив но из ра зи, али 
и да сво јим при ја те љи ма по кло ни не што 
ле по и не  о би ч но за Ус крс. Ре про ма те ри-
јал пу но ко шта, а ако би се у скла ду са 
тим, од ре ди ла це на, љу ди ма је то ску по, 
не ма ју нов ца за та кве ста ври.

- Хте ла сам да се ба вим не чим не у о-
би ча је ни јим, ми слим да то ви ше ни ко у 
Ру ми, ни око ли ни, не ра ди. То је пре ци-
зан, пи пав по сао, ко ји ме не сми ру је. То 
је кре а ци ја ко ја не ма кра ја, кад кре нем 
те шко се за у ста вљам, у то ку ра да увек 
до ђу не ке но ве иде је, стал но не што но во 
про баш, ка да у то ме успеш за до во љан 
си. Че сто кад поч нем, не знам ка ко ће 
се за вр ши ти и ка ко ће из гле да ти то ја је. 
За то ми је сва ко раз ли чи то. Не мо гу да 
по но вим два иста. Ја је је знак да ри ва ња 
и знак жи во та и сва ки при ја тељ се об ра-

ду је ка да му по кло ним ово гра ви ра но ја је 
- ка же Јо ван ка. 

До да је да је до ста са зна ња о ово ме 
до би ла пре ко ин тер не та, али и из соп-
стве ног ис ку ства то ком го ди на ра да. Ја ја 
ку пу је на пи ја ци, по том их дез ин фи ку је, 
из бу ши и из ду ва са др жај, а по том по но во 
иду у рас твор за дез ин фек ци ју.

- Ни је то баш јед но ста ван по сту пак, 
имам ма ши ну за бу ше ње, ка да за вр шим 
рад, по но во га ста вљам у од го ва ра ју ћи 
рас твор и он да оно по бе ли, та ко да су 
сва бе ла, не жна. Ја не во лим ја ко ша ре-
на ја ја. Љу ди ка да ви де не мо гу да ве ру ју 
да су то пра ва ја ја, ми сле да су пла стич-
на - об ја шња ва Јо ван ка.

До да је да је на по чет ку ра ди ла са хо би 
ма ши ном, али је са да до би ла на по клон 
од кћер ке и ње не по ро ди це пра ву ма ши-
ну, са ди ја мант ским бур ги ји ца ма. Ипак се 
де си да не ко ја је пук не, осе тљив је то и 
пи пав по сао. Јо ван ка ка же да се мо ра ју 
но си ти за штит не ру ка ви це и ма ска због 
те сит не пра ши не ко ја на ста је бу ше њем 
ја ја. Ле ти је у сво јој лет њој ра ди о ни ци, а 
зи ми се сво јим хо би јем ба ви у ку хи њи.

Ра ди на ко ко ши јим, па чи јим и гу шчи јим 
ја ји ма. 

- Сад ћу по че ти на но је вим ја ји ма. Она 
су ве ли ки иза зов, то је зах те ван и дуг 
про цес, а и ску па су. Код нас је но је во ја-
је 3.000 ди на ра, а у Не мач кој је 10 евра. 
Иза зов је укра ша ва ти та кво ја је, а ура-
ди ла бих то за сво ју по ро ди цу и за сво ју 
пре зен та ци ју, али ако бу де ин те ре со ва-
ња ра ди ла бих и за куп це. Што се ти че 

ма те ри ја ла ко ји ко ри стим, идем у Но ви 
Сад у „Хо би цен тар“ - ра дим са „Ка ден-
ци ним“ бо ја ма, то су фи не бо је и до ста 
су ску пе, али вре ди за њих из дво ји ти но-
вац јер су знат но бо љи ефек ти, не што 
на ру чу јем и пре ко ин тер не та, ту су баш 
„же сто ке“ це не - при ча за на ше но ви не 
Јо ван ка Жа гар.

Из ла га ла је у Ру ми, на „Срем ском ко-
ла чу“, так ми чи ла се за „Су ве нир Сре ма“, 
за шта је до би ла и сер ти фи кат. 

- Три умет ни ка из Бе о гра да су оце-
њи ва ла при сти гле ра до ве, а мо ји су сви 
про шли у сми слу да сва ки ре сто ран, хо-
тел, мо тел има ју ви три не са су ве ни ри ма 
за ту ри сте, не што што мо гу по не ти из 
Сре ма. На жа лост, то се ни шта ни је ре а-
ли зо ва ло - ка же. 

Јо ван ка Жа гар за са да, ра ди са ма, 
ни је члан ни јед ног удру же ња, та ко 
да све оно што јој је по треб но за овај 

леп и зах те ван хо би са ма фи нан си ра, 
као и сво ја пу то ва ња на ма ни фе ста ци је 
ко је се ба ве кре а тив ним ак тив но сти ма 
же на. 

- Сва ке го ди не сам и на „Злат ним ни-
ти ма“ у Вр њач кој Ба њи, мој штанд бу де 
увек ме ђу нај леп шим, на цен трал ном ме-
сту. Не што та мо и про дам, ка ко ко је го ди-
не, за ви си ко ли ко љу ди има ју нов ца - ре-
кла нам је на кра ју Јо ван ка Жа гар. 

И по ред то га, као и од ре ђе них здрав-
стве них про бле ма ко је је има ла, обе ћа ва 
не ће од у ста ти од овог свог за ни мљи вог и 
кре а тив ног хо би ја.

Смиља Џакула

Јо ван ка са де лом сво јих ра до ва
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У СУ СРЕТ УС КР СУ

Сим бол по бе де
жи во та над смр ћу 
У хри шћан ском све ту Ус крс је 

нај ве ћи пра зник. То је ујед но и 
дан ка да се по ро ди ца оку пи за 

пра знич ним сто лом, нај че шће тра ди
ци о нал но за нај бо га ти јим ус кр шњим 
до руч ком. Ове го ди не нај ра до сни ји 
хри шћан ски пра зник Ус крс обе ле жа
ва се истог да ту ма код пра во сла ва ца 
и ка то ли ка 16. апри ла. За про сла вља
ње Ус кр са ве жу се број ни сим бо ли и 
оби ча ји ко ји ва ри ра ју од зе мље до 

зе мље, а за јед нич ко им је укра ша ва
ње и фар ба ње ја ја. На Ве ли ки пе так 
и Ве ли ку су бо ту се фар ба ју ус кр шња 
ја ја, нај че шће у цр ве ну бо ју, ко ја сим
бо ли зу је Ису со ву крв, али и ра дост и 
ве се ље, а овај пра зник и да ље чу ва 
тра ди ци ју по ро дич ног оку пља ња. Што 
се ти че про сла вља ња овог пра зни ка, 
го то во су исти оби ча ји код пра во сла
ва ца и ка то ли ка. 

 У сре ди шту кр шћан ства или хри

шћан ства има мо са мо раз ли чи ту тер
ми но ло ги ју, са др жај је исти. У сре
ди шту кр шћан ства сто ји је дан криж, 
је дан крст и јед но ус кр сну ће. То је криж 
Ису са Хри ста и ње го во слав но ус кр
сну ће. Да се ни је до го ди ло Хри сто во 
ус кр сну ће, ми не би смо има ли кр
шћан ства. Све ти Па вао ка же да Христ 
ни је ус кр снуо би ла би уза луд на на ша 
ве ра, јер се кр шћан ство огле да у Хри
сто ву ус кр сну ћу. А Ус крс про по ве да да 
је жи вот ја чи од смр ти, да је љу бав бо
ља од мр жње, да је све тло ја че од та
ме и да је на да бо ља од оча ја. То ми у 
Хри сто вом ус кр сну ћу пре по зна је мо и 
за то је кр шћан ство ре ли ги ја жи во та, а 
не ре ли ги ја гро бо ва. Хри стов гроб по
ста је ко лев ка но во га жи во та. Ове го
ди не Ус крс про сла вља ју истог да ту ма 
и пра во слав ни вер ни ци и ка то лич ки 
вер ни ци, а он да ка да се сла ви удру
же ним сна га ма и ра дост и сла вље су 
још ве ћи. Ми не зна мо да тум ка да је 
Христ ус кр снуо, зна мо ка ко се Ус крс 
из ра чу на ва и не сла ви мо да тум, не го 
до га ђај. Христ је ус кр снуо на је вреј
ски благ дан Пас ху, а Пас ха је по мич ни 
благ дан и за то ми сла ви мо по мич но 

Ка да сва не дан вас кр се ња Хри сто ва, са 
свих тор ње ва пра во слав них хра мо ва, ду го 
зво не сва зво на и ја вља ју до ла зак ве ли ког 
пра зни ка. До ма ћин са сво јом че ља ди 
од ла зи у цр кву на све ту вас кр шњу слу жбу. 
По сле слу жбе, на род се ме ђу соб но 
по здра вља ре чи ма: „Хри стос Вас кр се!“ и 
„Ва и сти ну Вас кр се!“. Тај по здрав тра је све 
до Спа сов да на, ко ји се ове го ди не про сла
вља 25. ма ја.

Про сла ва
Ус кр са код
пра во сла ва ца

Ус кр шњи оби чај ку ца ња ја ји ма

Ви то мир То до ро вић, протонамесник
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– ка же жупник Римокатоличке цркве у 
Сремској Митровици, велечасни Еду
ард Шпа но вић. 

Ус кр су, као и код пра во слав них хри
шћа на прет хо ди пост. 

 На спо мен Хри сто вих 40 да на 
про ве де них у пу сти њи и ми има мо 
че тр де се то днев ни цу, пост или ко ри
зму. Иако ни је на гла сак као у пра во
сла вљу на те ле сном по сту, од ри ца њу 
од хра не, не го је на гла сак у чи ње њу 
до брих де ла, у на сто ја њу да се чо век 
обра ти, по ста не бо љи. Оста ли оби ча
ји су го то во иден тич ни, фар ба ју се ја ја 
у раз ли чи тим бо ја ма, ку ва се шун ка... 
Ми има мо исти са др жај ве ро ва ња. 
Пост да нас има ве ли ку ре ли ги о зну 
вред ност, али ни је на гла шен та ко код 
ка то лич ких вер ни ка. Пост не ма вред
ност ако чо век не је де ме со, а пи је ту
ђу крв. За све ве ли ко све то се ва ља 
при пре ми ти кроз мо ли тву, чи ње ње 
до брих де ла. Пост ко ји не ма за по сле
ди цу да чи ни мо до бра де ла, да смо 
бо љи, он је уза лу дан. Ми са ми се бе 
кр шћа ни, хри шћа ни не а фир ма тив но 
при ка зу је мо и хри шћан ске вред но сти 
су у дру гом пла ну, а оби ча ји и тра ди
ци ја у пр вом. Код кр шћан ства је про
блем што је че сто пу та пре на гла ше
на тра ди ци ја, а са др жај ста вљен са 
стра не. Сто га је мог по зив увек, па и 
мо је бра ће пра во слав них све ште ни
ка, на истин ско жи вље ње кр шћан ске 
вред но сти, а то је про сла ва жи во та, 
ра до сти, љу ба ви и на де и он да Ус крс 
има сми сла. По зва ни смо да као кр
шћа ни сла ве ћи Ус крс учи ни мо жи вот 
се би и око се бе леп шим и ква ли тет
ни јим. То је сми сао Ус кр са – до да је 
жуп ник Шпа но вић. 

Он на по ми ње да пра во слав ци и ка
то ли ци ни су две ре ли ги је, не го две 
ве ре уну тар јед не ре ли ги је.  

 Ми има мо раз ли чи ту ди сци пли ну, 
раз ли чи ту ор га ни за ци ју цр кве, али 
нам је за јед нич ки Ису сов гроб, ус
кр сну ће, је ван ђе ље. Пра во слав ци и 
ка то ли ци ни су две ре ли ги је, мо же мо 
ре ћи да су то две ве ре уну тар јед не 
ре ли ги је. Не сла ви мо ми дру гог Хри
ста. Тре ба да ду не мо пра ши ну тра ди
ци је и да се за гле да мо. На Хри сто ву 
ико ну па ла је пра ши на и ми чу ва мо 
ту пра ши ну, а Хри стов лик не ви ди
мо до бро. Кад ми у пр ви план 
ста вља мо не бит не ства ри, са
мо тра ди ци ју а са др жај ве ро
ва ња ни је по знат. Ми слим да 
су пра ви вер ни ци и са јед не 
и са дру ге стра не у ма њи ни – 
сма тра Еду ард Шпа но вић. 

Протонамесник пра во слав
не цр кве Све тог Ђор ђа у Ди
во шу Ви то мир То до ро вић 
ис ти че да без Вас кр са не ма 
спа се ња и да без Ису со вог ус
кр сну ћа не би би ло чо ве чан
ства. 

 Ус крс је нај ра до сни ји наш 
пра зник јер без Вас кр са не
ма спа се ња. Хри стос да ни је 
вас кр сао, не би нас би ло, не 

би би ло чо ве чан ства. Исус је по бе
дио смрт. Се дам не де ља пре Ус кр са 
је пост. Сам Хри стос је по стио 40 да
на па и ми по сти мо тај пост, је дан је 
од нај ва жни јих по сто ва и нај ду жи је. 
Сви оста ли по сто ви су кра ћи и на род 
се нај ви ше при че шћу је у цр кви на кон 
ве ли ког ус кр шњег по ста. На Ве ли ки 
че твр так се при пре ма и при че шће 
за бо ле сне. У то ку го ди не ми су ши
мо део хле ба, че сти це, сва ке не де ље 
одвајамо за тај дан и пре ко це ле го ди
не бу де у цр кви. На Ве ли ки че твр так 
оба ви мо све ту ли тур ги ју на ко јој упо
тре бља ва мо све оне су ше не че сти це 
за при че шће. Тај хлеб се ни ка да ни је 
по ква рио, ви ди те ко ли ка је моћ Бож
ја – ка же протонамесник То до ро вић. 

Као што бад њак го ре ћи на ог њи шту 
да је по себ ну чар бо жић ној но ћи, та
ко исто вас кр шње цр ве но ја је зна чи 
ра дост и за оне ко ји га да ју и ко ји га 
при ма ју. Фар ба ње вас кр шњих ја ја је 
је дан од нај леп ших и нај ра до сни јих 
оби ча ја, ко ји се ни је ис ко ре нио, чак 
ни у гра до ви ма. Вред на до ма ћи ца, 
по уста ље ној тра ди ци ји, вас кр шња 
ја ја бо ји (фар ба) на Ве ли ки пе так, у 
дан ка да се, ина че, ни шта дру го не 
ра ди. Пр во обо је но ја је, оста вља се 
на стра ну до иду ћег Вас кр са и зо ве 
„чу вар ку ћа”.

 На Ве ли ки пе так се фар ба ју ја ја 
и иде се у цр кву. У цр кву би тре ба ло 
до ла зи ти на ура нак за Ус крс и до не

ти ја ја ко ја се по том осве ћу ју. 
Омр си се пр во ја је том, јер је 
ја је сим бол вас кр се ња, док се 
пр во цр ве но ја је оста вља као 
чу вар ку ћа и сто ји то ком це ле 
го ди не. На род за и ста ве ру је 
у при че шће и пост. На рав но, 
има љу ди  ко ји се при че шћу ју 
и стал но по сте, исто та ко има 
љу ди ко ји не схва та ју су шти ну 
про сла ве овог ве ли ког да на 
већ све ра де ра ди тра ди ци је 
– до да је То до ро вић. 

Још јед ном ва ља ис та ћи да 
је Ус крс пра зник опро ште ња, 
љу ба ви и ми ра ко јим се сла ви 
Хри сто ва по бе да над смр ћу.

Са ња Ста не тић

Ка ко је об ја снио жуп ник Шпа но вић, ме ђу 
ка то ли ци ма се Ус крс се про сла вља све ча
но. Већ у Ве ли ку су бо ту одр жа ва се бде ње 
као по че так про сла ве Ус кр са. На ус кр шње 
ју тро на кал ва ри ји бла го си ља се хра на 
ко ју вер ни ци до не су у це ге ри ма. То је хра
на ко ја се је де за до ру чак, а по том сле ди 
све ча на ли тур ги ја или ми са. Он је овом 
при ли ком че сти тао Ус крс свим хри шћа ни
ма.

 Дра га бра ћо и се стре, ва ма дра ге на ше 
кри шћан ске оби те љи, мај ке и оче ви, дје цо 
и мла ди. Ва ма с те ре том го ди на, оста вље
но сти и оса мље но сти, оску ди це и бо ле сти. 
Сви ма с те ре том од го вор но сти жи вот ног 
по зи ва и слу жбе. Не бо ји мо се би ти, жи вје
ти и из гра ђи ва ти с њи ме бо љи сви јет! Сви
ма од ср ца: Сре тан и бла го сло вен Ус крс – 
че сти тао је Шпа но вић. 

Про сла ва Ус кр са код ка то ли ка

Фар ба ње
вас кр шњих ја ја

 је дан је од
нај леп ших и

нај ра до сни јих
оби ча ја. Пр во
обо је но ја је,

оста вља се на
стра ну до иду ћег
Вас кр са и зо ве
се „чу вар ку ћа”

Еду ард Шпа но вић, жуп ник

Ус кр шња ја ја фар ба ју се на Ве ли ки пе так
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УС КР ШЊИ ОБИ ЧА ЈИ У БИ КИЋ ДО ЛУ

Фар ба на ја ја и
пи са ни це са во ском
Оби ча ји ве за ни за обе

ле жа ва ње нај ве ћег 
хри шћан ског пра зни ка 

Ус кр са, углав ном су слич ни 
за све на ци о нал не за јед ни це 
ко је да нас жи ве у Сре му. 
Осли ка ва ње ус кр шњих ја ја 
је дан је од оби ча ја ко ји је 
за јед нич ки за све, а ко ји ма се 
ра ду ју нај ви ше нај мла ђи. 
Ри ту ал фар ба ња ја ја, да нас 
је не што лак ши и дру га чи ји с 
об зи ром на са вре ме не ме то
де ко је су да ле ко јед но став
ни је од оних ко је су не ка да 
ко ри сти ле на ше пра ба ке и 
ба ке. По ред тог оби ча ја, оно 
што је сва ка ко за јед нич ко за 
све љу де, то је одр жа ва ње 
јед не ле пе тра ди ци је и оби
ча ја ко ји се прак ти ку ју за вре
ме обе ле жа ва ња ус кр шњих 
пра зни ка. 

У Би кић До лу, где је нај ве ћи 
део ста нов ни штва ру син ске 
на ци о нал но сти, Удру же ње 
же на „Би ки ћан ке“ већ го ди на
ма вред но ра де на очу ва њу 
сво је тра ди ци је, оби ча ја и 
кул ту ре, ка рак те ри стич не за 
Ру си не ко ји жи ве у шид ској 
оп шти ни. На ра зно ли ким 
штан до ви ма у мно гим ме сти
ма шид ске оп шти не, на ко ји
ма же не из овог удру же ња 
че сто из ла жу сво је ру ко тво
ри не и тра ди ци о нал на је ла 
Ру си на, оне на по се бан на чин 
не гу ју све оно што је ве за но 
за њи хов иден ти тет. Ме ђу 
њи ма су и оби ча ји за Ус крс, 
ко ји је пред на ма. На не дав но 
одр жа ној ус кр шњој из ло жби у 
Ви шњи ће ву, пред ста ви ле су 
сво је ра до ве ко ји су упра во 
ве за ни за пред сто је ћи хри
шћан ски пра зник. О њи хо вом 
ра ду и спе ци фич но сти ма 
обе ле жа ва ња Ус кр са код 
Ру си на, раз го ва ра ли смо са 
пред сед ни цом удру же ња 
же на из Би ки ћа, Не вен ком 
Бо баљ.

 Ус крс је за нас ве ли ки 
по ро дич ни пра зник. Тог да на 
се чла но ви по ро ди це оку
пља ју на за јед нич ком руч ку и 
за ме не је то ве ли ки дан. 
При пре ме за Ус крс по чи њу на 
Ве ли ки пе так ка да фар ба мо 
ја ја. Тог да на је строг пост и 
та да са мо ко ка мо ко ки це и 
ни шта дру го не је де мо осим 
ко ки ца и по га че. Фар ба мо ја ја 
али пра ви мо и пи са ни це са 
во ском. Има мо спе ци фич не 

му стре ко је су до ста го ди на 
ста ре и ко је чу ва мо још од 
на ших пра ба ка. На кон пи са
ња тих му стри на ја ји ма, ста
вља мо их у бо ју и то нај ви ше 
у цр ве ну за ра дост. На Ве ли
ку су бо ту ку ва мо шун ку и 
ко ба си цу, али по ред то га ми 
Ру си ни пра ви мо по се бан сир 
за ту при ли ку. Сир пра ви мо 
од мле ка и ја ја. Ја ја се за ку
ва ва ју у мле ко и тај сир код 
нас пред ста вља јед но об ред
но је ло, ко ји се на дан Ус кр са 
је де са шун ком и ко ба си цом 
Од те су рут ке што оста не од 
си ра ка да се про це ди, ме си
мо је дан спе ци фи чан хлеб 
па ску, ко ју углав ном при пре
ма мо са мо за Ус крс. Па ска је 
не ка вр ста хле ба, ко ла ча 
ко јег укра ша ва мо. Све при
пре мље не на мир ни це ша ре

на ја ја, шун ку, ко ба си цу, 
ма слац, хлеб, сир и лук у 
це ге ру пре кри ве ним тка ним 
пре кри ва чем ко је са мо ко ри
сти мо за ту при ли ку, но си мо 
на по све ће ње у цр кву на дан 
Ус кр са, на ју тар њу слу жбу. 
По сле слу жбе у цр кви и 
по све ће ња хра не, слу жи мо 
до ру чак. Нај ве ће спе ци фич
но сти што се ти че хра не код 
нас Ру си на ко ју при пре ма мо 
за Ус крс су хлеб па ска, си рец, 
ус кр шња ја ја ко ја ша ра мо са 
во ском, ма да са да ко ри сти мо 
и ове но ви је тех ни ке  ис ти че 
Не вен ка Бо баљ.

Ка ко ис ти че, на сам дан 
Ус кр са те жња им је да се нај
ве ћи број це ге ра са хра ном 
од не се у цр кву. То је ка ко 
ка же, тра ди ци ја код Ру си на, а 
же ља им је да тај оби чај у 

што ве ћем бро ју при хва те и 
мла ди.

 Мо гу ре ћи да је ве ли ки 
број њих тај оби чај и при хва
тио. И у цр кви на сам дан 
Ус кр са бу де до ста мла дих 
же на ко је ре дов но до ла зе. 
Иако је ма ло се ло, у цр кви 
бу де чак и по 40 це ге ра са 
хра ном на по све ће њу, што ми 
је по себ но дра го  ка же 
Не вен ка.

Ус кр шња ја ја пред ста вља ју 
пра ву атрак ци ју за де цу. 
По себ не му стре ко је Би ки ћан
ке ко ри сте за ту при ли ку, 
из два ја ју их од оста лих.

 Ку ва но ја је и во сак од пче
ла се то пи на кра ју шпо ре та и 
ја имам по себ ну ки чи цу ко ја је 
на пра вље на са јед ним пле
хом на кра ју, ко ју ума чем у 
во сак и за тим цр там по ја ји ма. 
На ше му стре ко је ко ри сти мо 
су углав ном крст Ису са Хри
ста, зве зда, гра бљи це и оста
ле ја ко ин те ре сант не, ко је ми 
углав ном пам ти мо од на ших 
ста рих. За тим ја ја ста вља мо у 
раз не фар бе, а за тим у це гер 
са оста лим ја ји ма  на во ди 
она.

Сво је оби ча је ве за не за 
кул ту ру и тра ди ци ју, 
же не из Би ки ћа осим у 

сво јим до мо ви ма, чу ва ју и 
не гу ју и кроз рад Удру же ња 
же на „Би ки ћан ке“ и КПД „Иван 
Ко тља рев ски“. Ка ко ис ти че, 
ва жно је да се оби ча ји ве за ни 
за очу ва ње иден ти те та јед не 
за јед ни це очу ва ју и да се тра
ди ци ја пре не се и на мла ђа 
по ко ле ња.

 Ми же ли мо да са чу ва мо 
наш иден ти тет и то ра ди мо 
кроз Удру же ње же на „Би ки
ћан ке“ и кроз рад КПД „Иван 
Ко тља рев ски“. Оку пља мо се 
ре дов но, чу ва мо на ше оби ча
је и кул ту ре ка ко би на шој 
де ци пре не ли све оно што је 
ва жно за одр жа ва ње на ше 
тра ди ци је. Ме ни је дра го што 
су мо ји си но ви при хва ти ли 
све оби ча је и на дам се да ће 
јед ног да на то пре не ти и на 
сво ју де цу, ка ко би се очу ва ла 
на ша тра ди ци ја. Сва ко тре ба 
да чу ва сво је, али и да во ле и 
дру ге и да сво је оби ча је пре
но се на мла ђе, јер је ди но 
та ко мо же мо очу ва ти сво је 
иден ти те те, сви за јед но и у 
сло зи  по ру чи ла је на кра ју 
раз го во ра Не вен ка. 

Невенка Бобаљ
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УС КР ШЊИ ОБИ ЧА ЈИ СЛО ВА КА

Су бо том се ку ва ју
пих ти је и фар ба ју ја ја

Пр ви нај ве ћи пра зник Сло ва ка 
еван ге ли ста у Вој во ди ни, а ти ме 
и у Ста рој Па зо ви је Бо жић, а 

дру ги Ус крс. Бо жић је бео од сне га, јер 
је у де цем бру, а Ус крс ша рен, јер се 
бу ди про ле ће, цве та ју воћ ке и про лећ
но цве ће. Под јед на ко се и јед ном и 
дру гом хри шћан ском пра зни ку ра ду ју 
де ца. Од свих вој во ђан ских ме ста где 
жи ве Сло ва ци, је ди но у Ста рој Па зо ви 
по сто ји и још увек се не гу је оби чај под 
на зи вом „Па њич ке“. 

Ко су „Па њич ке“?
Не де љу да на пре Ус кр са, ка да је и у 

пра во слав ном ка лен да ру не де ља – 
Цве ти, и еван ге ли сти има ју Цвет ну 
не де љу, ка да у Ста рој Па зо ви мо же мо 
и да нас као и не ка да ви де ти „Па њич
ке“. То је гру па нај че шће од три, али 
мо же би ти ви ше де вој чи ца пред школ
ског или мла ђег школ ског уз ра ста, ко ја 
су ишла од ку ће до ку ће и пе ва ла 
пе сму о цвет ној не де љи. Де вој чи це су 
об у че не у на род ну но шњу а „Па њич ка“ 
је у су шти ни де вој чи ца ко ја је не са мо 
об у че на у сло вач ку на род ну но шњу 
већ на гла ви има ве нац, ко ји је не ка да 

но си ла мла да. Оста ле де вој чи це су 
са мо у но шњи. Че сто је у гру пи био и 
де чак ко ји је та ко ђе об у чен у на род ну 
но шњу са ше ши ром на гла ви. Он је 
нај че шће но сио це гер, јер су де ца 
по сле от пе ва не пе сме уз ко ју су игра
ле са Па њич ком, до би ја ли од до ма ћи
на све жа ја ја, по не кад и ко ји ди нар, а 
да нас и слат ки ше. Не ка да је у сва кој 
ули ци би ла јед на гру па ко ја је ишла од 
ку ће до ку ће, да нас иако се ова тра ди
ци ја са чу ва ла, ипак де ца оби ла зе 
са мо сво је нај бли же ро ђа ке. Не ка да је 
„Па њич ка“ би ла у на род ној но шњи ко ја 
се но си ла сва ки дан а да нас је то све
ча на но шња, ко ју је не ка да но си ла 
мла да на вен ча ње.

По ред ове тра ди ци је
има још оби ча ја

До Цвет не не де ље се не ка да мо ра
ла окре чи ти це ла ку ћа, чак и воћ ке у 
дво ри шту, ба шта ма и на ули ци, где је 
нај ви ше би ло ду до ва. Да нас ду до ва 
ско ро да и не ма али сре ђи ва ње ку ће је 
оста ло, јер пра зник, али и про ле ће 
ва ља до че ка ти у чи стом, при се ћа се 
Ста ро па зов чан ка Ана Хор ват, ко ја са 

за до вољ ством и да нас спре ма но шњу 
за сво је три уну ке ко је же ле да бу ду 
„Па њич ке“.

 Пред од ла зак у до ма ћин ства 
„Па њич ке“ од ла зе у цр кву пред крај 
ли тур ги је а по из ла ску из цр кве све 
гру пе се ухва те у јед но ко ло, игра ју и 
пе ва ју по ме ну ту пе сму. Да нас „Па њич
ке“ по сле цр кве од ла зе и на Ус кр шњу 
из ло жбу, ко ју ви ше од де це ни је ор га
ни зу је Удру же ње же на СКУД „Хе рој 
Јан ко Чме лик“. И ове го ди не је ор га ни
зо ва ло из ло жбу ус кр шњих ја ја и дру
гих руч но ра ђе них ус кр шњих пред ме
та. 

Шта се спре ма ло за Ус крс
По сле Цвет не не де ље по чи њу 

ин тен зив ни је при пре ме за Ус крс. Та ко 
од че тврт ка пре Ус кр са, ко ји се ина че 
зо ве зе ле ни, ли тур ги је су сва ко днев не. 
На Ве ли ки пе так се у цр кву од ла зи у 
цр ној оде ћи, не ка да но шњи. Ве ли ки 
пе так за хри шћа не еван ге ли сте  зна чи 
и ве ли ки пост. Не ка да се тог да на јео 
ку ва ни кром пир, ку ва на ја ја, мла ди лук 
и ко ки це. Код Сло ва ка је са мо ве ли ког 
пет ка ве ли ки пост док се под че тр де се

Па њич ке у ет но со би
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то днев ним по стом ви ше под ра зу ме ва 
ду хов ни пост. У том пе ри о ду се не 
ор га ни зу ју свад бе па чак ни ни ка кве 
при ред бе у кул тур но умет нич ким дру
штви ма. 

 Ко ла че за Ус крс, нај че шће сит не 
не ка да су до ма ћи це при пре ма ле у 
че твр так, у су бо ту су се ку ва ле пих ти је 
и фар ба ла ја ја, нај че шће у љу сци од 
цр ног лу ка. Пих ти је су се је ле за до ру
чак и ве че ру док се за ус кр шњи ру чак 
ку ва ла су па и пе кло ко кош је, свињ ско 
или зеч је ме со. Ус кр шња не де ља би ла 
је ра дост за де цу, јер је та да до ла зио 
зе ка ко ји је у при пре мље на гне зда од 
тра ве до но сио слат ки ше, фар ба на 
ја ја, у но ви је вре ме и играч ке. Ус кр
шњем по не дељ ку нај ви ше су се ра до

ва ли мла ди. Већ од по но ћи мла ди ћи 
су ор га ни зо ва но са хар мо ни ка шем 
од ла зи ли на по ли ва ње де во ја ка. Не ка
да је по ли ва ра би ло у сва кој ули ци, 
по ли ва ли су ре дом све де вој ке, ко је су 
се че сто са кри ва ле  да их мла ди ћи не 
на ђу. За де вој ку је био по нос да је 
по ли ју, јер је то зна чи ло да ће би ти 
здра ва це ле го ди не. И да нас се ова 
тра ди ци ја са чу ва ла, али по ли ва ра има 
ма ње и од ла зе са мо код де во ја ка ко је 
по зна ју, ка же Ана Хор ват. 

Слич но сти и раз ли ке
Слич ни оби ча ји су и у дру гим 

ме сти ма у Ба на ту и Бач кој, где жи ве 
Сло ва ци. Но, раз ли ке по сто је. Та ко 

се у Ко ва чи ци за Ве ли ки пе так је ду 
са мо ко ки це и пи је во да, ка же Зу за на 
Јо наш. Пих ти је се ку ва ју и у овом 
ба нат ском ме сту, фар ба ју се и ја ја а 
има и по ли ва ра, ко ји по ред по ли ва ња 
де вој ке и „ши ба ју“ од но сно сим бо лич
но уда ра ју са зе ле ним гран чи ца ма. У 
уто рак де вој ке по ли ва ју мла ди ће. 

У Бач ком Пе тров цу Ус крс се сма тра 
ве ли ким хри шћан ским пра зни ком. 
Не ка да у не де љу ни су ни ва тру па ли
ли ни ти ку ва ли, да кле при пре ми ли су 
све у су бо ту а је ле су се пих ти је, ка же 
Ма ри ја Га шпа ров ски. За Ве ли ки пе так 
су не ка да ку ва ли ре зан це и по себ ну 
вр сту те сте ни на, та ко зва не „опе кан
це“ са сит ним си ром и са ма ком. 
За ни мљи во је да у овом бач ком 
ме сту пих ти је по ли ва ју са ма шћу од 
ко ба си ца, ко ја се та ко ђе спре ма за 
Ус крс. Де ца су се не ка да за Ус крс 
за ба вља ла на ули ци на љу ља шка ма 
ко јих је би ло ско ро ис пред сва ке ку ће 
а нај леп ша по сла сти ца су би ле ко ки
це.

Ка да би ове сло вач ке оби ча је упо
ре ди ли са срп ским на шли би до ста 
слич но сти, на рав но да раз ли ке по сто
је. Но, то што је нај ва жни је да у Ста
рој Па зо ви сви љу ди до бре во ље 
по шту ју оби ча је сво јих ком ши ја и 
при ја те ља, без об зи ра на ве ро и спо
вест и на род ну при пад ност. Ду га је 
тра ди ци ја и у цр кве ним оп шти на ма 
ка ко пра во слав ној та ко и еван ге лич
кој да за нај ве ће хри шћан ске пра зни
ке јед ни дру ге по се ћу ју.

Ана Си мо но вић

Ко ла че за Ус крс,
нај че шће сит не

не ка да су до ма ћи це 
при пре ма ле у

че твр так, у су бо ту
су се ку ва ле пих ти је и 

фар ба ла ја ја, нај че шће 
у љу сци од цр ног 

лу ка. Пих ти је су се 
је ле за до ру чак

и ве че ру док се за 
ус кр шњи ру чак ку ва ла 
су па и пе кло ко кош је, 

свињ ско или
зеч је ме со

Па њич ке 90-тих

Зузана Јонаш Марија Гашпаровски
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ПО ЕТ СКО – СЦЕН СКО ВЕ ЧЕ У МИ ТРО ВАЧ КОМ ПО ЗО РИ ШТУ

По е зи ја Жељ ке Аврић 

Не сва ки да шње књи жев но ве че 
одр жа но је 4. апри ла у Срем ској 
Ми тро ви ци. На сце ни По зо ри-

шта До бри ца Ми лу ти но вић се де ла је 
пу бли ка, а на спрам ње глум ци и ре ци-
та то ри ко ји су го во ри ли по е зи ју Жељ ке 
Аврић, ми тро вач ке по е те се. 

- У окви ру ове по ет ско - сцен ске ве-
че ри, ко ју смо на зва ли Од зем но сти 
до зве зда них две ри, спо ји ли смо три 
умет но сти: драм ску, му зич ку и књи жев-
ну. Глу ми ца Гор да на Лу кић, ко ја во ди 
Кре а тив ни сту дио Гар тел ре жи ра ла 
је ово ве че, а мо ју по е зи ју су го во ри ли 
чла но ви Уста но ве за не го ва ње кул ту ре 

Срем, Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март 
и ми тро вач ки глум ци. Про грам су упот-
пу ни ли Деч ји хор Сир ми ју мар та и Ог-
њен Ни ко ла је вић из Му зич ке шко ле. 
Ми смо ужи ва ли док смо при пре ма ли 
ово ве че, а на дам се да је и пу бли ка 
за до вољ на – ре кла је Жељ ка Аврић.

А пу бли ка је сва ка ко ужи ва ла у при-
јат ном дру же њу уз по е зи ју. Ка мо сре-
ће да у Срем ској Ми тро ви ци има ви ше 
ова квих по ет ских ве че ри, јер пу бли ка 
во ли по е зи ју, са мо ју је по треб но при-
бли жи ти.  

Б. С.
Фо то: С. Ник шић

Угле да ју ћи се и чи та ју ћи Ди са, 
На ста си је ви ћа, Цр њан ског, Ми о дра га 
Па вло ви ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа и 
оста ле срп ске пе сни ке ни за ли су се и 
на ста ја ли сти хо ви књи жев ни це Жељ-
ке Аврић. 

На по ет ско сцен ској ве че ри ко је је 
одр жа но у Ми тро вач ком по зо ри шту, у 
ат мос фе ри ко ја је би ла до ста при сни-
ја од оне на ко ју је пу бли ка на ви кла, 
уз прат њу му зи ке и кре а тив ног сцен-
ског на сту па из го ва ра ни су сти хо ви 
oве пе сни ки ње, па су се та ко ни за ле 
пе сме Усуд, Го лу би ца, Мо ли тва, Рас-
пе ће, По ми ре ње… Го вор ни ци су 
ус пе ли да ожи ве по е зи ју и по не су 
пу бли ку на кри ли ма ма ште. 

Све Жељ ки не књи ге ве же је дан 
лајт мо тив, а то је љу бав и за ви чај, 
ко ји се про вла че кроз све пе сме. 
Пе сме ове књи жев ни це су то пле, лич-
не и емо тив не, по го то во оне по све ће-
не по ро ди ци. Пе сни ки ња се тру ди да 
бу де аутен тич на срп ском је зи ку, при-
бе га ва ју ћи че сто ар ха и зми ма, у 
на сто ја њу очу ва ња ма тер њег је зи ка. 
Ње на збир ка пе са ма Је сам до но си 
осве же ње, ори ги нал ност и мно штво 
емо ци ја, те се сва ки чи та лац мо же 
про на ћи у не кој од пе са ма. Оно што је 
мо жда спе ци фич но за ову пе сни ки њу 
је то што пи ше и у му шком ро ду, из 
пер спек ти ве стар ца и пер спек ти ве 
де те та. С. С.

На кри ли ма ма ште Пре лу ди јум
Кад чу јем ту пе сму, за тво рим очи и ви дим – 
нас дво је у раз го во ру не мом.
И ма да би смо бли зу, ти чи ња ше се ме ни
да лек, а ја те би – оту ђе ном.

И све му што осе ћа смо сил но – то смрт бе ше,
иако тог још ни смо би ли све сни.
Сет не нас збо ра ше ми сли, оста ри смо бри жни
ми – до та да, де ти ње обе сни.

И не знах, за не та, шта се то с на ма зби ва – 
из ра до сти смо у очај си шли.
Усред го ми ле буч не од јед ном смо ути хли – 
и свак за сво јом зве здом оти шли.

Мно га про ђо ше ле та. Вар љи во се ћа ње још
тре пе ри на ту го ди ну сне жну.
Ка сне се че жње ја ве из ма гло ви тог не кад – 
на исту ме ло ди ју не жну. 

Жељка Аврић
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Ви со ку шко лу стру ков них сту ди ја за 
вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча-
ре „Сир ми јум“ у Срем ској Ми тро ви-

ци про шлог че тврт ка, 6. апри ла по се тио је 
Зо ран Ми ло ше вић, по кра јин ски се кре тар 
за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи-
вач ку де лат ност. Се кре тар је одр жао са-
ста нак са ди рек тор ком шко ле Гор да ном 
Ми ја и ло вић, пред ста вио кон кур се Се кре-
та ри ја та за 2017, ко ји су на ме ње ни шко-
ла ма стру ков них сту ди ја у АП Вој во ди ни и 
об и шао ка би нет за обу ку сту де на та. 

Ка ко се мо гло чу ти Ви со ка шко ла стру-
ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не 
ин фор ма ти ча ре „Сир ми јум“ је ди на је ви-
со ко обра зов на уста но ва у Сре му ко ју 
по ха ђа пре ко 500 сту де на та на шест сту-
диј ских про гра ма. Нај а трак тив ни ји је смер 
за ин фор ма ти ча ре и за њим по тра жња 
ра сте. 

- Ви дим да ова шко ла пре све га фи нан-
сиј ски сто ји до бро, вред но ра ди, има до-
бру ко му ни ка ци ју и са сту ден ти ма и са ло-
кал ном за јед ни цом. У овој шко ли се, да се 
та ко из ра зим, до бро га зду је, вла да јед на 
до бра, рад на ат мос фе ра ко ја ме охра бру-
је и уве рен сам да ова шко ла до бро раз у-
ме сво ју ми си ју ка ко у сми слу обра зо ва ња 
та ко и у сми слу вас пи та ња. Овом по се том 
же ли мо да по ка же мо да је на ша ру ка парт-

нер ства за и ста искре на - ре као је се кре-
тар Ми ло ше вић.

Он је до дао да има ве ли ко по ве ре ње у 
на став ни ке, пе да го ге и да је Се кре та ри јат 
увек ту да их по др жи и за јед но са њи ма са-
гле да све што је ло ше у ви со ком обра зо ва-
њу и из на ђе на чи не ка ко да те ства ри ре ши 
и от кло ни.

Гор да на Ми ја и ло вић, ди рек тор ка Ви со ке 
шко ле „Сир ми јум“ се за хва ли ла по кра јин-
ском се кре та ру на по се ти, али и по мо ћи и 
до број са рад њи у прет ход ном пе ри о ду.

- Од се кре та ра смо до би ли не ке ин фор-
ма ци је о бу дућ но сти ви со ког стру ков ног 

обра зо ва ња, али и ин фор ма ци је ве за не за 
про јек те ко је је По кра јин ски се кре та ри јат 
рас пи сао и ко ји тре ба да нам по мог ну да 
уна пре ди мо рад и функ ци о ни са ње на ше 
Шко ле - ре кла је Ми ја и ло вић.

Истог да на по кра јин ски се кре тар се са-
стао и са за ме ни цом гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це Све тла ном Ми ло ва но-
вић. На са стан ку се раз го ва ра ло о про јек-
ти ма ко је тре ба да бу ду рас пи са ни, а ти чу 
се ви со ких стру ков них шко ла, као и о иде ји 
да се у Срем ској Ми тро ви ци отво рио огра-
нак Фа кул те та тех нич ких на у ка из Но вог 
Са да. В. Цу ца нић

Оби ла зак Ви со ке шко ле

Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650-002, 650-118

HRISTOS VASKRS
VAISTINU VASKRS

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ра ди о ни ца под на зи вом „Ак ци о-
но пла ни ра ње“ у скло пу ру рал но/
ре ги о нал не ини ци ја ти ве „Мо дел 
ин те гри са ног ре ги о нал ног раз во ја 
за сно ван на кон сен зу су и ши ро ком 
па рт нер ству за ин те ре со ва них стра-
на у обла сти раз во ја ру рал ног ту ри-
зма у ре ги о ну Срем“ одр жа на је 
про шле сре де, 5. апри ла у ми тро-
вач кој Град ској ку ћи.

Ова ра ди о ни ца је јед на од нај-
зна чај них ак тив но сти ко ја је на ста-
ла у скло пу прет ход ног ра да Ре ги о-

нал не раз вој не аген ци је Срем и 
ње них па рт не ра у скло пу про јек та 
„По др шка ру рал ном и ре ги о нал ном 
раз во ју у Ре пу бли ци Ср би ји“ ко ји 
фи нан си ра Швај цар ска аген ци ја за 
са рад њу (СДЦ). 

Истог да на пот пи сан је  и Ме мо-
ран ду м о са рад њи из ме ђу Ре ги о-
нал не раз вој не аген ци је Срем и 
про јек та „По др шка ру рал ном и 
ре ги о нал ном раз во ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји“.

 М. Н.

ЛАЋАРАК

Представа за Дан Рома
Представом „Верујем у љубав“ 

Удружења Рома „Парно Роморо“ ове 
године обележен је Међународни дан 
Рома. Представа је одиграна прошлог 
четвртка, 6. априла у Основној школи 
„Трива Витасовић Лебарник“ у Лаћар-
ку.

Међународни дан Рома обележава 

се 8. априла од 1971. са циљем укази-
вања на тежак положај Рома у 
друштву и побољшања квалитета 
њиховог живота, као одлука које је 
донета на првом светском конгресу 
Рома у Лондону. Тада је установљена 
ромска застава, као и химна за коју су 
проглашена песма „Ђелем, ђелем“.

О ру рал ном ту ри зму

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ЗО РАН МИ ЛО ШЕ ВИЋ

Кон кур си за унапређење 
образовања
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БОР БА ЗА ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Пробој Сремског фронта
Два на е стог апри ла 1945. го ди не у Дру-

гом свет ском ра ту про би јен је Срем ски 
фронт, јед но од нај те жих и нај тра гич ни-

јих срп ских бо ји шта, на ко ме је у ро вов ској 
бор би од ок то бра 1944. до апри ла 1945. 
го ди не уче ство ва ло око 250.000 вој ни ка. Ове 
го ди не обе ле же на је 72. го ди шњи ца од про-
бо ја Срем ског фрон та. 

Про бој фрон та по чео је 12. апри ла у зо ру 
ар ти ље риј ском при пре мом од 15 ми ну та из 
120 ар ти ље риј ских ору ђа и авио при пре мом 
од два на ле та од по 50 ави о на. Од мах за тим, 
кре ну ле су на ју риш ди ви зи је пр вог еша ло на 
и за крат ко вре ме за у зе ле глав ни од брам бе-
ни по јас не при ја те ља. На прав цу глав ног 
уда ра, по сле про бо ја пр вог од брам бе ног 
по ло жа ја, Штаб Пр ве ар ми је од мах је за 21. 
ди ви зи јом увео у про бој 48. ди ви зи ју. Да љим 
бр зим про до ром 1. про ле тер ске, 21. и 48. 
ди ви зи је и 2. тен ков ске бри га де, сло мљен је 
от пор не при ја те ља по ду би ни и до кра ја 
да на, по ред оста лих ме ста осло бо ђе ни су 
Ву ко вар и То вар ник. На по моћ ном прав цу, 42. 
ди ви зи ја за у зе ла је Илин це, Шид ске Ба нов це 
и Ила чу, а 22. ди ви зи ја, ко ја је у на пад кре ну-
ла 11. апри ла уве че, Ли по вац и Ада шев це.

Срем ски фронт је оце њен као јед но од нај-

те жих, нај ду го трај ни јих и нај слав ни јих бо ји-
шта у на род но о сло бо ди лач кој бор би про тив 
оку па то ра и за осло бо ђе ње Ју го сла ви је. 
Фор ми ран је по сле осло бо ђе ња Бе о гра да, 
кра јем ок то бра 1944. го ди не и тра јао је све 
до 12. апри ла 1945. Нем ци су га по ста ви ли 
ка ко би шти ти ли је ди ни пут из вла че ња 
ар миј ске гру пе Е, пре ко Са ра је ва и Сла вон-
ског Бро да у Па но ни ју. Пр ви про ле тер ски 
кор пус НОВЈ, ко ји је од 1. ја ну а ра 1945. го ди-
не пре и ме но ван у Пр ву ар ми ју ЈА, по чео је 
Срем ски фронт да би за шти тио осло бо ђе ни 
Бе о град и на ста вио по ти ски ва ње не при ја те-
ља пре ма за па ду. Ју го сло вен ске сна ге са чи-
ња ва ло је 12 ди ви зи ја: Пр ва и Дру га про ле-
тер ска, Пе та кра ји шка, Ше ста лич ка про ле-
тер ска, 11. кра ји шка, 17. ис точ но - бо сан ска, 
21. и 22. срп ска, 16. и 36. вој во ђан ска, 42. и 
48. ма ке дон ска ди ви зи ја, гру па ва зду хо плов-
них ди ви зи ја и ви ше са мо стал них је ди ни ца. 
Све је ди ни це, ан га жо ва не у бор ба ма на 
Срем ском фрон ту, по пу ње не су мла дим бор-
ци ма из Ср би је.  

У пр вој фа зи НОВЈ, оја ча на де ло ви ма 
Цр ве не ар ми је, др жа ла је ини ци ја ти ву у сво-
јим ру ка ма. То ком де цем бра 1944. го ди не, 
пред у зе та је ве ли ка офан зи ва ју го сло вен-

ских и со вјет ских сна га у ци љу про бо ја 
фрон та. То ком ја ну а ра 1945. не мач ке сна ге 
су пре у зе ле про тив о фан зи ву у ци љу ис пра-
вља ња и ста би ли зо ва ња фрон та. Бор бе на 
Срем ском фрон ту су би ле ду го трај не, те шке 
и упор не. Оку па то ри су, по ред упор них 
од брам бе них бор би, из вр ши ли и два сна жна 
про тив на па да. Пр ви пут су 3. ја ну а ра 1945. 
из не над ним про тив на па дом над моћ ним сна-
га ма по ти сну ли 21. срп ску ди ви зи ју прав цем 
Оток - Ко мле тин ци - Ни јем ци на ле ву оба лу 
Бо су та. Дру ги да ле ко сна жни ји про тив у дар 
Нем ци су из вр ши ли 17. ја ну а ра, по знат као 
„Зим ска олу ја“, ан га жо ва њем три и број но и 
тех нич ки ја ке ди ви зи је, по ти сну ли Пр ву ју го-
сло вен ску ар ми ју на ис ток и за у зе ли Шид. 
По сле два да на Пр ва ар ми ја оја ча на Дру гом 
про ле тер ском ди ви зи јом при си ли ла је 
не при ја те ља на од бра ну и по вра ти ла Шид. 

На кон то га за вла да ло је за тиш је до апри-
ла, ка да је ју го сло вен ска ар ми ја енер гич ним 
на па дом про би ла Срем ски фронт 12. апри ла 
1945. го ди не и про др ла ду бо ко на за пад, 
го не ћи осо вин ске сна ге у по вла че њу и осло-
ба ђа ју ћи тај део Ју го сла ви је.

По сле при пре ма у скло пу за вр шних опе-
ра ци ја за осло бо ђе ње Ју го сла ви је, из вр шен 

је про бој Срем ског фрон та, 12. апри ла 1945. 
го ди не. За про бој су фор ми ра не три опе ра-
тив не гру пе: Се вер на (глав на), Бо сут ска и 
Ју жна. Ју жна гру па ди ви зи је то ком увод них 
бор би по чет ком апри ла фор си ра ла је Дри ну, 
осло бо ди ла Сем бе ри ју и Брч ко и та ко угро-
зи ла не мач ки де сни блок фрон та. Бо сут ска 
опе ра тив на гру па за у зе ла је по ла зне по ло-
жа је на Бо су ту. Се вер на опе ра тив на гру па 
за у зе ла је по ло жа је на прав цу глав ног уда ра. 
Ко ман дант Пр ве ар ми је ге не рал Пе ко Дап-
че вић, ко ман до вао је ју жном опе ра тив ном 
гру пом, а про бо јем фрон та на чел ник шта ба 
Пр ве ар ми је ге не рал Ми лу тин Мо ра ча. 
Осло бо ђе њем Вин ко ва ца и Жу па ње, Пр ва 
ар ми ја је про би ла Срем ски фронт на це лој 
ду би ни и отво ри ла пут за про бој пре ма Сла-
вон ском Бро ду и За гре бу. 

Гу би ци на ра ти шту су би ли огром ни. У 
увод ним бор ба ма и у про бо ју Срем ског 
фрон та од 3. до 13. апри ла гу би ци Пр ве 
ар ми је из но си ли су: 1.713 по ги ну лих, 5.948 
ра ње них и 53 не ста ла бор ца. За то вре ме 
не мач ке сна ге су има ле 9.512 уби је них, 
3.273 ра ње на и 5.427 за ро бље них вој ни ка, 
под о фи ци ра и офи ци ра. 

М. Н. 

Ју го сло вен ска ар ми ја у бор би 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА 
МИ ТРО ВАЧ КИХ ПРЕД ШКО ЛА ЦА

Сва ко дру го де те 
има кри ву кич му

У пе так, 7. апри ла обе ле жен је Свет ски 
дан здра вља. Тим по во дом, у Град ској ку-
ћи у Срем ској Ми тро ви ци, пред ста вље ни 
су ре зул та ти ме ре ња по сту лар ног ста ту са 
кич ме ко је је ра ђе но пре ви ше од ме сец 
да на у Шко ли за основ но и сред ње обра-
зо ва ње „Ра ди вој По по вић“, а циљ на гру па 
би ли су основ ци ко ји се ба ве спор том. 

Ис тра жи ва ње је спровеo Фа кул тет 
спор та и фи зич ког вас пи та ња из Но вог 
Са да у са рад њи са ло кал ном са мо у пра-
вом и оно се од но си ло на про це ну по сту-
лар ног ста ту са де це пред школ ског и мла-
ђег школ ског уз ра ста са те ри то ри је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Пре ма по да ци ма 
два од три де те та по се ду је не ки об лик по-
сту рал ног по ре ме ћа ја или ло шег др жа ња. 
Де ча ци има ју не што ло ши је др жа ње те ла 
и но гу у од но су на де вој чи це, а нај ве ћи 
број по сту рал них по ре ме ћа ја уви ђа се у 
пе ри о ду из ме ђу сед ме и осме го ди не жи-
во та код де це. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Предавање
о депресији

Град ска упра ва за здрав стве ну и со ци-
јал ну за шти ту, на пред лог Са ве та за здра-
вље, а уз по др шку До ма здра вља, Оп ште 
бол ни це, За во да за јав но здра вље Срем-
ска Ми тро ви ца и Цр ве ног кр ста, про шлог 
пет ка, 7. апри ла, по во дом Свет ског да на 
здра вља, ор га ни зо ва ла је пре да ва ње на 
те му „Де пре си ја мрач на бо лест на шег 
вре ме на“ ко је је одр жао др Ста ни мир Че-
ке ри нац. Сло ган под ко јим се ове го ди не 
обе ле жа ва Свет ски дан здра вља је „Хај-
де да раз го ва ра мо на те му де пре си је“. 
Др Че ке ри нац је по ја снио да је нај че шћи 
узрок за на ста нак де пре си је стрес, по го-
то во ако је тај стрес кон стан тан. Ста ти-
сти ка је, ка ко ка же, по ра жа ва ју ћа, јер ће 
ова бо лест, пре ма не ким про ра чу ни ма, у 
2040. го ди ни по ста ти је дан од нај ве ћих 
про бле ма у све ту. Тро шко ви за ле че ње 
су ве о ма ве ли ки и ово је озбиљ на бо лест, 
ре као је др Че ке ри нац.  С. С. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Фармацеути пр ви 
у Вој во ди ни

Уче ни ци че твр тог раз ре да фар ма це-
ут ског сме ра Сред ње ме ди цин ске шко-
ле „Дра ги ња Ник шић“ из Срем ске 
Ми тро ви це Ан ђе ла Ишто ко вић, Фи лип 
Пра нић, Бо јан Ву ко лић, Да ни је ла Дри-
нић, Ми ле на Стан ко вић осво ји ли су 
пр во ме сто на ре ги о нал ном так ми че њу 
ко је је одр жа но у дру гој по ло ви ни мар та 
у Но вом Са ду. Ми тро вач ки ме ди ци на ри 
су се на овом так ми че њу пред ста ви ли 
са ком па ни јом „Олеа ко зме тик“, а осво-
је но пр во ме сто им је до не ло и пла сман 
на на ци о нал но так ми че ње. Сле де ћа 
ста ни ца је др жав но так ми че ње ко је ће 
се одр жа ти 13. 14. и 15. ма ја у Бе о гра ду.

 В. Ц.
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ОВАН: Не ма по тре бе 
да оп ту жу је те дру ге 
за ло шу про це ну или 
свој по слов но – 

фи нан сиј ски не у спех. По тру ди те 
се да пра вил но ко ри гу је те сво је 
по на ша ње у скла ду са за јед нич-
ким ин те ре си ма. Парт нер ве што 
при кри ва део исти не, што до дат-
но ути че на ва ше рас по ло же ње. 
По не кад ни је ла ко до ка за ти исти-
ну, чак и ка да су све пред но сти на 
ва шој стра ни. 

БИК: Има те по зи ти-
ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја ко ју 
про па ги ра те по твр ђу-

је ва шу про фе си о нал ну свест о 
за јед нич ким ин те ре си ма. По ку-
ша ва те да осми сли те до бру стра-
те ги ју и не до зво ли те да вас не ко 
за тек не. Ра ду ју вас но ви до га ђа ји 
и не чи ја искре на на ме ра да вам 
уго ди. Парт нер уме да вам пре не-
се до бро рас по ло же ње и емо тив-
ну ин спи ра ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко у 
ва ма под сти че кре а-
тив ну ра до зна лост и 
же љу за но вим са зна-

њем. При хва ти те ко ри сну иде ју о 
по слов ној са рад њи и до ка жи те 
сво је спо соб но сти на де лу. Не ма 
по тре бе да од ла же те не ку за јед-
нич ку ак ци ју. Емо тив но за до вољ-
ство про из и ла зи из су сре та са 
дра гом осо бом. Де лу је те за но сно 
и успе ва те да при ву че те не чи ју 
па жњу.

РАК: На ва ма је да 
оправ да те свој 
по слов ни углед у 
си ту а ци ја ма ко је мо гу 

раз ли чи то да се про ту ма че. 
Осми сли те до бар план, уз од ре-
ђе ну до зу му дро сти и уме шно сти 
све мо же да се под ве де под 
по слов ни успех. За до вољ ство 
ко је осе ћа те у не чи јој бли зи ни 
пред ста вља до бар пред знак. 
Сре ћа је до сти жна ка да вас са 
не ким по ве зу ју то пла осе ћа ња. 

ЛАВ: Сум ња те у 
не чи је на ме ре и има-
те лош пред о се ћај са 
од ре ђе ним са рад ни-

ци ма. На ма по тре бе да за кљу чу-
је те на осно ву пр вог ути ска, са че-
кај те на при го дан тре ну так. Има-
те до вољ но ис ку ства да се 
за шти ти те од ло ших ути ца ја. 
По сто ји осо ба ко ја у ва ма по кре-
ће сна жне емо ци је, усме ри те сво-
је ми сли ка за јед нич ким те ма ма. 

ДЕ ВИ ЦА: Ста ло вам 
је да ускла ди те сво је 
по слов не и при ват не 
оба ве зе. До вољ но 

сте ве шти да оства ри те сво је 
ин те ре се на раз ли чи тим стра на-
ма. Не мој те до зво ли ти да вас 
не ко не по треб но успо ра ва или 
да ре ме ти ва шу кон цен тра ци ју. 
Има те по зи ти ван ути цај на не чи-
је рас по ло же ње. По ка жи те да се 
за јед нич ка сре ћа кри је у искре-
ној раз ме ни осе ћа ња. 

ВА ГА: На ла зи те се у 
кре а тив ној фа зи али 
не ко не ма до вољ но 
слу ха да вам се при-

дру жи. Због раз ли чи тих ин те ре-
со ва ња и по слов них пра ви ла 
ко ја на ме ћу од ре ђе ни са рад ни-
ци, мо ра те да при хва ти те ком-
про мис или уте шну ва ри јан ту. 
Из бе га вај те но ву љу бав ну рас-
пра ву, уз др жи те се од гла сних 
ко мен та ра пред во ље ном осо-
бом. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
вас на во ди на по гре-
шан из бор и по ку ша-
ва да огра ни чи ваш 

по слов ни ути цај. Не ма по тре бе 
да ула зи те у рас пра ву са осо бом 
ко ја ко ри сти дру га чи ја ме ри ла 
вред но сти. До сто јан стве но при-
хва ти те тре нут ну по зи ци ју. По ка-
жи те до бру во љу, не мо же те 
оче ки ва ти да сре ћан епи лог 
до ла зи сам по се би. По треб на 
вам је емо тив на по др шка. 

СТРЕ ЛАЦ: Ин те ре су-
ју вас кон крет ни 
ре зул та ти и мо гућ-
ност за убр за ним 

на пре до ва њем на по слов ној 
ле стви ци. Ваш став де лу је 
ра зум но, али по треб на вам је и 
не чи ја озбиљ на по др шка. Обра-
ти те па жњу на свој стил из ра жа-
ва ња. Без не чи јег при су ства осе-
ћа те емо тив ну пра зни ну, те шко 
вам је да из ра зи те сво ја осе ћа-
ња и на ме ре пред бли ском осо-
бом.

ЈА РАЦ: Не ко не ма 
до вољ но раз у ме ва ња 
за ва ше по слов не 
иде је, от кри ва те но ве 

не спо ра зу ме у су сре ту са са рад-
ни ци ма, не до ста је вам уза јам на 
по др шка и раз у ме ва ње. Са че кај-
те да вам не ко зва нич но са оп-
шти сво ју од лу ку о по слов ној 
са рад њи. По треб но је вре ме да 
ис кри ста ли ше те сво ја осе ћа ња. 
Не мој те до но си ти ис хи тре не 
од лу ке. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По слов-
ни до го вор кре ће у 
по зи тив ном сме ру, 
ка да по сто ји по др шка 

и са гла сност око ува жа ва ња раз-
ли чи тих ин те ре са. Ва жно је да 
но ве до га ђа је при хва ти те у оп ти-
ми стич ном сти лу, не ма раз ло га 
да сум ња те у не чи је по слов не 
на ме ре. По тру ди те се да об ра ду-
је те во ље ну осо бу на ори ги на лан 
на чин, до бра во ља чу да чи ни. 

РИ БА: Не ко оспо ра ва 
ваш успех, та ко да 
вас не по треб но оп те-
ре ћу је но вим тест 

си ту а ци ја ма или до дат ним усло-
ви ма. Не мој те до зво ли ти да 
но ви по слов ни не спо ра зу ми ути-
чу на ва шу кон цеп ци ју и на кре а-
тив но рас по ло же ње. Пла ни рај те 
су срет  са осо бом ко ја у ва ма 
по кре ће емо тив не та ла се, по тре-
бан вам је по зи ти ван им пулс.

VrEmEPLOV
12. април

1961. Ју риј Алек се је вич Га га рин, 
со вјет ски ко смо на ут, по ста је 
пр ви чо век ко ји је Зе мљу об ле-
тео у ко смич ком бро ду - са те ли-
ту Во сток 1. Лет је тра јао 108 
ми ну та. Га га рин је по ле тео са 
ко смо дро ма „Бај ко нур“, а спу-
стио се на до мак се ла Смел ко ва 
ју жно од Са ра то ва. 
1985. Олим пиј ски ко ми тет 
САД-а про гла сио је бој кот Олим-
пиј ских ига ра у Мо скви. 

13. април
1959. До нет је Ва ти кан ски едикт 
ко ји је за бра њи вао ка то ли ци ма 
да гла са ју за ко му ни сте. 
1997. По сле ду жег од ла га ња, 
Па па Јо ван Па вле II по се тио 
Са ра је во. Дуж пу та ко јим је тре-
ба ло да про ђе ње го ва мо то ри зо-
ва на ко ло на на ђе не ми не, 
по ста вље не не што ра ни је.

14. април
1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио је 
атен тат на аме рич ког пред сед-
ни ка Џор џа Ва шинг то на.
1930. Ру ски пе сник Вла ди мир 
Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски из вр-
шио са мо у би ство у Мо скви.
1961. Еми то ван пр ви ди рект ни 
те ле ви зиј ски пре нос из Со вјет-
ског Са ве за. 

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

16. април
1346. У Ско пљу срп ски краљ 
Ду шан Сте фан Не ма њић кру ни-
сан за ца ра. Исто вре ме но про-
гла ше на срп ска па три јар ши ја с 
пр вим срп ским па три јар хом Јо а-
ни ки јем. 
1889. Ро ђен ен гле ски филм ски 
глу мац, сце на ри ста, ре жи сер и 
про ду цент Чар ли Ча плин. 

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

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

19. април
1867. Тур ски иза сла ник на Ка ле-
мег да ну кне зу Ми ха и лу Обре но-

ви ћу пре дао кљу че ве Бе о гра да 
и дру гих срп ских гра до ва из 
ко јих се по ву кла тур ска по са да. 
Као сим бол осман ске су ве ре но-
сти над Ср би јом оста ла тур ска 
за ста ва, уз срп ску, на зи ди на ма 
Бе о град ске твр ђа ве.

20. април
1653. Во ђа ен гле ске ре во лу ци је 
Оли вер Кром вел рас пу стио Пар-
ла мент, Вој но ве ће до не ло нов 
Устав, а Кром вел име но ван за 
до жи вот ног лор да - про тек то ра.
1889. У Аустри ји ро ђен Адолф 
Хи тлер.
1995. Умро ју го сло вен ски по ли-
ти чар и пи сац Ми ло ван Ђи лас.

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

22. април
1564. Ро ђен ен гле ски драм ски 
пи сац Ви ли јам Шек спир. Умро 
истог да ту ма 1616. 
1616. У Ма дри ду умро шпан ски 
књи жев ник Ми гел де Сер ван тес 
Са ве дра. 
1913. Тур ци у Пр вом бал кан ском 
ра ту пре да ли Ска дар Цр но гор-
ци ма. Од лу ком ве ли ких си ла 14. 
ма ја Цр но гор ци се по ву кли, Ска-
дар при пао Ал ба ни ји.
1975. Пред сед ник САД Џе ралд 
Форд при знао је  по раз у Ви јет-
нам ском ра ту.

23. април
1564. Ро ђен ен гле ски драм ски 
пи сац Ви ли јам Шек спир. Умро 
истог да ту ма 1616. 
1913. Тур ци у Пр вом бал кан ском 
ра ту пре да ли Ска дар Цр но гор-
ци ма. Од лу ком ве ли ких си ла 14. 
ма ја Цр но гор ци се по ву кли, Ска-
дар при пао Ал ба ни ји.
1975. Пред сед ник САД Џе ралд 
Форд при знао је  по раз у Ви јет-
нам ском ра ту.

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

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

HOrOSKOP
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Сре да, 12. април (30. март)
Пре по доб ни Јо ван Ле ствич ник

Че твр так, 13. април (31. март)
Ве ли ки че твр так (Ве ли ко бде ни је)

Пе так, 14. (1) април
Ве ли ки пе так 

Су бо та, 15. (2) април
Ве ли ка су бо та

Не де ља, 16. (3) април
Вас кр се ње Го спо да Ису са Хри ста – Вас крс

По не де љак, 17. (4) април
Вас кр сни по не де љак

Уто рак, 18. (5) април
Вас кр сни уто рак

Сре да, 19. (6) април
Све ти Ев ти хи је Ца ри град ски

Че твр так, 20. (7) април
Пре по доб ни Ге ор ги је Ми ти лен ски

Пе так, 21. (8) април
Све ти апо сто ли Иро ди он, Агаф, Руф и дру ги – 
Ис точ ни пе так 

Су бо та, 22. (9) април
Све ти му че ник Ев пси хи је 

Не де ља, 23. (10) април
Све ти му че ник Те рен ти је

По не де љак, 24. (11) април
Све ти све ште но му че ник Ан ти па – По бу са ни 
по не де љак

Уто рак, 25. (12) април
Пре по доб ни Ва си ли је Ис по вед ник

Crkveni kalendar

• Ве ли ка не сре ћа је што 
ће и ови да ни јед ном 
би ти „ста ри, до бри“…
• Кад се ку нем у мај ку, 
мо жда и ла жем. Али кад 
се ку нем у оца, не ла жем 
мај ке ми!
• Бо ље шест са ти у шко-
ли не го не спа ва ти уоп-
ште.
• Ни је све та ко цр но. 
Бе ли се двор.
• Ни је све у нов цу, има 
не чег и у не крет ни на ма.
• Ни је ва жно сти ћи пр ви. 
Ва жно је сти ћи пре дру-
гог. 

Са стој ци: 20 ја ја, сал ве те 3 ко ма да, 
бе лан це.

При пре ма: Уму ти ти бе лан це и на не ти 
на ску ва но ја је при бли жно ве ли чи не исе-
че не сли чи це. На ле пи ти сли чи цу са сал-
ве те (ле пи се са мо пр ви слој сал ве та, ко ји 
је и осли кан). Ла га но пре ћи чет ки цом умо-
че ном у бе лан це пре ко мо ти ва. Оста ви ти 
да се осу ши а за тим део ја је та на ко ме 
ни је де ку паж пре ма за ти уљем да до би је 
ви сок сјај. Мо ти ве исе ћи са сал ве та или 
но ви на. 

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Коста 
Мијал чић и Тама ра Уро ше-
вић, Борис Врба шки и Дани-
је ла Јове лић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Јова но-
вић Душан и Ива на - 
Мачван ска Митро ви ца, 
Васи ље вић Тихо мир и 
Мари ја на - Салаш Ноћај ски, 
Чупић Ненад и Ната ша - 
Салаш Ноћај ски, Милић 
Нико ла и Јеле на – Рума, 
Стој ко вић Ненад и Вања-
Кри сти на Петро вић Стој ко-
вић - Ср. Митро ви ца, Гру јић 
Бојан и Јеле на - Рума, Лом-
пар Саша и Јасна – Ср. 
Митро ви ца, Недељ ко вић 
Зоран и Мир ја на – Инђи ја, 
Боги че вић Дра жен и Миле-
на - Рума, Ђукић Бра ни слав 
и Ива на - Салаш Ноћај ски, 
Гро зев Петар и Алек сан дра 
- Батров ци, Мирић Вла ди-
мир и Жељ ка - Мар тнци, 
Кукић Милан ко и Тама ра - 
Лаћа рак, Ивко вић Дра ган и 
Сања – РумаДОБИ ЛИ ЋЕР-
КУ: Рамић Дра ган и Нер ми-
на – Ср. Митро ви ца, Радо-
јев Дра ган и Мила дин ка - 
Добрин ци, Гра бић Саша и 
Кри сти на – Ср. Митро ви ца, 
Јов ко вић Милан и Радој ка - 
Јаме на, Нена дић Мило рад 
и Ружи ца – Рума, Ско ру пан 
Дамир и Инес - Лаћа рак, 
Васић Бошко и Нади ца - 
Огар, Мир че тин Живо рад и 
Тама ра - Ман ђе лос.

УМР ЛИ: Ива нов Сло бо-
дан, рођ. 1931; Дими три шин 
Зоран, рођ. 1973; Петро вић 
Душан, рођ. 1951; Миле тић 
Сто јан ка, рођ. 1932; Воји но-
вић Петар, рођ. 1940; Ива-
но вић Сте ви ца, рођ. 1985; 
Ристић Јован ка, рођ. 1964; 
Пет ко вић Душан ка, рођ. 
1939; Радо ва но вић Вера, 
рођ. 1950; Жуков Андреј, 
рођ. 1970; Рибић Бран ко, 
рођ. 1955; Кли ча рић Све то-
зар, рођ. 1940; Андри је вић 
Пера, рођ. 1962; Ракић Бог-
дан, рођ. 1929; Нин ко вић 
Радо ван рођ. 1937.

RUMA

УМР ЛИ: Је ле на Кр ва ви ца, 
рођ. 1937; Ма ра Но ва ко вић, 
рођ. 1939; Све то зар Мар ко-
вић, рођ. 1941; Са ша Иво ше-
вић, рођ. 1965; Бра ни слав 
Бу гар чић, рођ. 1949; Са во 
Зе лић, рођ. 1928.  

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 час
18 – 26.4. Тр го вач ки пут ник
од 19.00 
Ре кви јем за го спо ђу Ј
од 21.00 час

Свим верницима упућујемо најсрдачније 
честитке за велики хришћански празник Ускрс.

Христос Васкресе!
Градска библиотека

„Атанасије Стојковић“ Рума

Са стој ци:1 кг фи ле та со ма, 3 кри шке хле ба, со, 
би бер, биљ ни за чин, уље по по тре би, ку ку ру зно 
бра шно. 

При пре ма: Фи ле те до бро оце ди те, а хлеб пот-
пи те у во ду, а за тим и ње га до бро оце ди те. Ри бу 
са ме љи те са хле бом, по со ли те, по би бе ри те, 
до дај те биљ ни за чин и за ме си те све са стој ке ру ка-
ма. Фор ми рај те уштип ке, ува љај те их у ку ку ру зно 
бра шно и пр жи те их на ја чој ва три у ду бо ком уљу, 
а за тим их оста ви те на ку хињ ски убрус да се оце де 
од ма сно ће.

Ус кр шња ја ја
- де ку паж

Ри бљи уштип ци 

честитке за велики хришћански празник Ускрс.
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СЛАВЉЕ У КУЋИ НОСИЋА У ШУЉМУ

PENZIONEr rADE NOSI]: 
Напио сам се од среће
што је Вучић победио

Ка ко је уочи пред сед нич ких из бо ра обе-
ћао, Ра де Но сић је ис пу нио сво је обе-
ћа ње. Овај пен зи о нер из Шуљ ма је 

по во дом убе дљи ве по бе де Алек сан дра 
Ву чи ћа ор га ни зо вао сла вље у сво јој ку ћи за 
при ја те ље и род би ну.

– До са ди ло ми је ви ше да слу шам ла жи 
о Ву чи ћу, да де цу ко ја не ра зу му ни шта 
из вла че на ули це, а Ву чић се бо ри да их 
шко лу је и да их за по шља ва. Ма ло бих му 
за ме рио што то ли ко до звољава да ла ју на 
ње га. Тре ба да бу де мно го чвр-
шћи, јер је љу ди ма са мо ста ло да 
се до че па ју ка пи та ла. Ме ни хва ла 
Бо гу не тре ба ни ка ква по моћ од 
ње га, во лим са мо да Ср би ја на пре-
ду је. У част ње го ве по бе де ја сам 
се да нас на пио – ре као је Ра де 
на шем ре пор те ру Жељ ку Пе тра су, 
ко ји је тим по во дом про шле не де-
ље по се тио дом Но си ћа.

Пен зи ју сам за ра дио у Не мач кој, 
све што сам сте ко у жи во ту, 
за ра дио сам са ове сво је две ру ке. 
Ни сам до био ни шта ни од Ти та, 
ни од Сло бе, а ка мо ли од Ко шту-
ни це и Та ди ћа. Ву чић ми ни је 
ни шта дао и не во лим га због 
ин те ре са, већ за то што је пра ви 
чо век за Ср би ју, а по себ но ме нер-
ви ра што му на па да ју чак и по ро-
ди цу. Да сам ја власт, не би они 
сме ли та ко. Кад Ву чић по бе ди на 

из бо ри ма има да се на пи јем од сре ће, а 
пра вим и те ре вен ку за све при ја те ље. 
Не при ја те љи ма ћу са мо да че сти там...

Та ко је за М но ви не го во рио пред из бо ре  
Ра де Но сић, пен зи о нер из Шуљ ма.

Ра де је ви тал на љу ди на, иако је на пу нио 
84 го ди не. Са сво јом су пру гом Јо ван ком у 
бра ку је већ 19 го ди на, а по пи та њу Алек-
сан дра Ву чи ћа, као и све га оста лог, пот пу-
но се сла жу.

Ра де је ро ђен на Кор ду ну. Кад је по чео 

Дру ги свет ски рат имао је тек се дам го ди на. 
Оца су му уби ле уста ше на са мом по чет ку 
ра та, а од њи хо вог но жа стра да ло му је 
по ла фа ми ли је. Остао је жив са мим чу дом, 
ле же ћи са кри вен ис под сне га. Де цу су 
по себ но ла ко кла ли, ка же. Ни је во лео Ти та 
ка же, али не за то што је био Хр ват. Не, па 
и јед на од ње го вих же на је би ла Хр ва ти ца 
из Ли ке. Ни је га во лео због не прав де, јер су 
не ки од оних ко ји су се пред ста вља ли као 
пар ти за ни, по сле ра та при сва ја ли за се бе 

сву по моћ ко ја је би ла на ме ње на 
си ро ма шни ма и стра да ли ма. 
Ни шта он ни је до био, јер ни је 
мо гао да до ђе на ред од те пар ти-
зан шти не. За то ни је во лео Ти та. 
Ни је пла као кад је умро, као ње го-
ва Јо ван ка ко ја не кри је да је пла-
ка ла као и то ли ки народ на вест о 
Ти то вој смр ти.  

За то је све што има и што је сте-
као, за ра дио го лим ру ка ма и мај-
стор ским зна њем. Дао му бог злат-
не ру ке.

Ми ло ше вић је пр ви по ли ти чар 
ко га је во лео, али не ду го. Ње му је 
за ме рао што не из ла зи у на род, 
што је по ву чен и не по ја вљу је се у 
јав но сти. Сим па ти сао је и Ше ше-
ља, али му се зга дио кад је оно 
лу пао по Скуп шти ни као цир ку-
зант, ка же Ра де Но сић.

Вла ди мир Ћо сић

ПРАСЕЋА „ДАЋА“: Састали се другови...

ВУЧИЋУ У ЧАСТ: Кумови Раде и Љубиша
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РЕ ГИ О НАЛ НА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА СРЕМA

Обу ка за пред у зет ни ке 
Пре зен та ци ја ак ту ел них јав них по зи-

ва и кон кур са и так ми че ња за нај-
бо љу тех но ло шку ино ва ци ју 2017. 

го ди не одр жа на је у Ре ги о нал ној при-
вред ној ко мо ри Срем ског управ ног окру-
га у Срем ској Ми тро ви ци про шлог пет ка, 
7. апри ла. 

Циљ се ми на ра био је да пред у зет ни-
ци или они ко ји пла ни ра ју то да по ста ну 
са зна ју кључ не ин фор ма ци је о то ме ка ко 
да при пре ме ино ва ци ју за тр жи ште, ка ко 
да се на пра ви по слов ни мо дел и ка ко да 
се пре го ва ра са ин ве сти то ри ма.

Пре да ва ње је одр жао Во јин Шенк, ко-
ор ди на тор так ми че ња за нај бо љу тех но-
ло шку ино ва ци ју У Ср би ји. 

- При вред ној ко мо ри у Срем ској Ми-
тро ви ци пред ста ви ли смо ово го ди шње 
усло ве и ро ко ве и по ка за ли сви ма они-
ма ко ји по чи њу, или су за по че ли по сло-
ва ње, за сно ва но на не чем но вом, ка ко 
да пре вла да ју тр жи шне пре пре ке и до-
ђу до ци ља. По чет ни услов је да по сто ји 
тим од три осо бе са ја сно рас по ре ђе ним 
уло га ма и по сто ја ње функ ци о нал ног про-
то ти па. Они  ко ји то има ју про ла зе кроз 
раз ли чи те ра ди о ни це од но сно бес плат-
не тре нин ге – ре као је Шенк. 

На пре зен та ци ји је го во ри ла и На та ша 
Го лић, ко ја је са сво јим ти мом пре две го-
ди не уче ство ва ла на так ми че њу за нај-
бо љу тех но ло шку ино ва ци ју. 

- Раз ви ли смо у Ин сти ту ту за мо ле ку-
лар ну ге не ти ку и ге не тич ко ин же њер ство 
у Бе о гра ду ино ва тив ни про би о тик за жи-
во ти ње ко ји се по ка зао из у зет но до бар у 
прак си. То ком так ми че ња смо на у чи ли 

ка ко се пи ше би знис план и ка ко да сво ју 
ино ва ци ју ко мер ци ја ли зу је мо. То ком са-
мог так ми че ња смо осно ва ли и пред у зе-
ће, а  фир ма се на ла зи у Ада шев ци ма 
– ис та кла је Го лић. 

Дру ги део пре да ва ња од но сио се на 
јав не по зи ве рас пи са не од стра не Ми-
ни стар ства при вре де и од Раз вој не аген-
ци је Ср би је, а при вред ни ци су мо гли да 
са зна ју све о на ме ње ним сред стви ма, 
оп штим усло ви ма, на чи ну при ја ве, нео-
п ход ној до ку мен та ци ји. 

Ка ко је по ја сни ла Та ња Ми јај ло вић, 

про јект ме на џер ис пред Ре ги о нал не раз-
вој не аген ци је Срем, јав ни по зи ви под ра-
зу ме ва ју по др шку ка ко ма лим и сред њим 
пред у зе ћи ма и пред у зет ни ка ко ји по слу ју 
ду жи низ го ди на, та ко и оних ко ји би да 
за поч ну соп стве ни би знис. При вред ни ци 
мо гу да апли ци ра ју за стан дар де, сер ти-
фи ка ци ју или за раз вој но ве тех но ло ги је, 
тех но ло шке про це се, но ве ди зај не ам ба-
ла же... Сви јав ни по зи ви су суб вен ци о ни-
са ни су са 50 од сто сред ста ва, а кон кур-
си су отво ре ни до 5. ма ја.

С. С. 

Рад ни ци ЈКП „Ко му на ли је“ 
Срем ска Ми тро ви ца су 
про шле сре де, 5. апри ла 

за јед но са де цом из Основ не 
шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
у школ ском дво ри шту по са ди-
ли 20 сад ни ца ту ја, око 10 сад-
ни ца па ту ља стих че ти на ра и 
не ко ли ко сад ни ца ру жа.

Озе ле ња ва ње дво ри шта 
шко ле спро во ди се у окви ру 
про јек та „За чи сти је и зе ле ни је 
шко ле у Вој во ди ни“ ко ји спро-
во ди По кра јин ски се кре та ри јат 
за ур ба ни зам и за шти ту жи-
вот не сре ди не за јед но са По-
кра јин ским се кре та ри ја том за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и на ци о нал не ма њи не - на ци-
о нал не за јед ни це.

- ЈКП „Ко му на ли је“ се ра до 
ода зва ло по зи ву Основ не шко-
ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ да 
бу де парт нер у овом про јек ту 
та ко што смо по кло ни ли ви ше 
сад ни ца за дво ри ште, али и за 
са ме про сто ри је шко ле. До са-

да смо са ра зним цвет ни ца ма 
озе ле ни ли хо ло ве у шко ли, а 
да нас смо по што је за то пра во 
вре ме пре шли на озе ле ња ва-
ње школ ског дво ри шта - ре кла 
је ре фе рент за од но се са јав-
но шћу ЈКП „Ко му на ли је“ Та ма-
ра Мил ко вић.

Зо ран Ђу рић, ди рек тор 
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва-
но вић Змај“ крат ко је до дао да 
ће кроз ову ак ци ју би ти по стиг-
ну та два ци ља, пр ви је да ће 
сви уче ни ци, али и за по сле ни 
у шко ли има ти леп шу рад ну 
око ли ну, а дру ги, бит ни ји циљ 
је сте да ће та око ли на би ти 
знат но здра ви ја.

По ред „Зма је ве“ шко ле у 
про је кат су укљу че не још три 
шко ле са те ри то ри је Гра да: 
ОШ „До бро сав Ра до са вље вић 
На род“ из Ма чван ске Ми тро-
ви це, ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
из Ку зми на и Сред ња еко ном-
ска „9. мај“. 

В. Ц.

ЈКП „КО МУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Озе ле ња ва ње шко ла

Озе ле ња ва ње Зма је ве шко ле

Са се ми на ра у Ко мо ри 
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АК „СРЕМ“

Спор том до здра вља

Атлет ски клуб „Срем“ по кре ће ак ци ју 
„Спор том до здра вља“ и вр ши упис но вих 
чла но ва ко ји ће кроз ба вље ње атле ти ком 
сте ћи на ви ку да се ба ве фи зич ким ве жба-
њем и на тај на чин по пра ви ти свој пси-
хо мо тор ни ста тус и обо га ти ти свој жи вот. 
По зив је отво рен за де цу, мла де и ста ри је 
осо бе.

Са вре ме но до ба у ко јем жи ви мо, до не-
ло је низ тех но ло шких но ви те та ко ја омо-
гу ћа ва ју да се људ ска са зна ња про ши ру ју 
и обо га ћу ју на ве о ма брз на чин. Ме ђу тим, 
по ред пред но сти ко је да ју ови но ви те ти 
они до но се и низ не га тив них по ја ва, од ко-
јих је је дан и сма ње на фи зич ка ак тив ност 
ко ја је све де на на ми ни мум. 

У Атлет ском клу бу „Срем“ од лу чи ли су 
да да ју свој до при нос у ре ша ва њу овог 
гло бал ног про бле ма. На и ме, клуб сто ји 
сва ко днев но на рас по ла га њу и по зи ва све 
за ин те ре со ва не да се укљу че у рад. По зив 
је отво рен за де цу, мла де и ста ри је осо бе. 
У клу бу ра де про ве ре ни струч ња ци, про-
фе со ри фи зич ког вас пи та ња и спор та, ви-
ши атлет ски тре не ри и тре не ри. 

Де ца и мла ди мо гу ак тив но да се укљу че 
у тре на жни про цес, а ста ри ји у по крет „Тр-
ча ње за све“. Из клу ба апе лу ју на ро ди те-
ље да нај о збиљ ни је схва те про бле ме ко ји 
на ста ју услед сма ње не фи зич ке ак тив но-
сти и де цу укљу че у спорт на вре ме.

Атлет ски клуб „Срем“ при хва та све та-
лен то ва не, а и оне не што ма ње. Клуп ска 
по ли ти ка је да се ства ра ју здра ве пси хо-
фи зич ке осо бе, а не са мо вр хун ски спор ти-
сти. По ред фи зич ког ути ца ја на ор га ни зам, 
тре не ри клу ба вр ше и ути цај на пси хич ки 
раз вој и код де це раз ви ја ју рад не на ви ке, 
упор ност, ис трај ност и дру же љу би вост. 

Та ко ђе и они ко ји има ју про бле ме ло-
ко мо тор ног апа ра та, мо гу да се ја ве у 
Клуб, где ће им про бле ми би ти ре ша ва-
ни у здра вој спорт ској сре ди ни. Атлет ски 
клуб „Срем“ те сно са ра ђу је са Спорт ским 
дис пан зе ром у гра ду и сви чла но ви клу ба 
у оба ве зи су да има ју оба вљен ле кар ски 
пре глед.

Тре нин зи се одр жа ва ју на град ском 
Атлет ском ста ди о ну, ко ји се на ла зи у пар-
ку ис пред КПЗ Срем ска Ми тро ви ца. Парк, 
зе ле ни ло и ва здух на отво ре ном про сто ру 
ве о ма бла го твор но ути чу на ор га ни зам, та-
ко да сви ко ји тре ни ра ју и ро ди те љи ко ји 
до ве ду де цу на тре нинг мо гу да ужи ва ју и 
да се пси хич ки и фи зич ки ре лак си ра ју.

На ши ста ри ји су гра ђа ни мо гу да се 
укљу че у по крет „Тр ча ње за све“, ко ји во ди 
Бо јан Ко мле нић, тре нер у клу бу. 

За ин те ре со ва ни мо гу све ин фор ма ци-
је да до би ју у Атлет ском клу бу „Срем“, у 
њи хо вим про сто ри ја ма на град ском Атлет-
ском ста ди о ну, од 17 ча со ва или на бро је ве 
мо бил них те ле фо на: 069/626-087 Дра ги ша 
Ђор ђић; 064/285-9207 Бо јан Ко мле нић и 
064/1127-243 Ми ро слав Ерак.

Дра го Ма ри чић

КА РА ТИ СТИ „СИР МИ ЈУ МА“
НА ПР ВЕН СТВУ ЕВРО ПЕ

Иго ру Спа хи ћу
сре бро у Румунији 

Свет ска  ка ра те фе де ра ци ја WUKF ор га-
ни зо ва ла је Пр вен ство Евро пе у ка ра теу за 
све уз ра сне ка те го ри је. Пр вен ство је одр-
жа но у ру мун ског гра ду  Клуж од 5. до 9. 
апри ла. Так ми че ње је оку пи ло 1.850 так ми-
ча ра из 26 др жа ва Евро пе. У са ста ву ре пре-
зен та ци је Ср би је пу то ва ла су и три так ми-
ча ра из Ка ра те клу ба „Сир ми јум“ и то Вук 
Пе тро вић, Игор Спа хић и Вла ди мир Па шић. 
По ред њих још шест так ми ча ра из „Сир ми-
ју ма“ је ис пу ња ва ло нор му за од ла зак на 
ово пр вен ство, али због фи нан сиј ских 
сред ста ва ко је клуб ни је био у мо гућ но сти 
да обез бе ди, на пут је по шло са мо тро је 
так ми ча ра. 

У ве о ма ве ли кој и ква ли тет ној кон ку рен-
ци ји так ми ча ри ре пре зен та ци је Ср би је 
осво ји ли су укуп но се дам ме да ља и то јед-
ну злат ну, две сре бр не и че ти ри брон за не 
ме да ље. 

Вла ди мир Па шић је имао 44 так ми ча ра у 
бор ба ма и 52 так ми ча ра у ка та ма и сти гао 
је до по лу фи на ла, Вук Пе тро вић се так ми-
чио у ка та ма и у кон ку рен ци ји је имао 35 
так ми ча ра и ус пео је да уђе у по лу фи на ле 
и за у зме осмо ме сто, што је за ње гов 
уз раст ве о ма до бар пла сман. 

Игор Спа хић већ ис ку сан так ми чар на 
пр вен стви ма Евро пе и Све та у ве о ма ја кој 
кон ку рен ци ји од 28 так ми ча ра ус пео је да 
уђе у фи на ле и осво ји сре бр ну ме да љу ко ја 
си ја као злат на јер је уло жио пу но ра да у 
то ку при пре ма. 

Ве о ма смо по но сни на так ми ча ре из 
„Сир ми ју ма“ јер су оправ да ли по ве ре ње 
тре не ра ко ји су их спре ма ли за  так ми че ње, 
на во де из клу ба. Д. Р.

СА ВА ТЕ 

Ру мља нин део 
ре пре зен та ци је

Пр вен ство Ср би је за ју ни о ре и се ни о ре у 
асо са ва теу одр жа но је 26. мар та у Обре-
нов цу. Уче ство ва ло је 59 так ми ча ра из 18 
клу би ва ко ји су се бо ри ли за ула зак у 
ре пре зен та ци ју Ср би је ко ја ће се так ми чи ти 
на Бал кан ском пр вен ству за ју ни о ре и 
се ни о ре 13. и 14. ма ја у рум ској Спорт ској 
ха ли.

На овом из бор ном так ми че њу спор ти ста 
Са ва те бокс клу ба „Ру ма“ Ср ђан Жи ван че-
вић осво јио је злат ну ме да љу у се ни ор ској 
кон ку рен ци ји до 85 ки ло гра ма и ти ме се 
пла си рао у ре пре зен та ци ју Ср би је. Имао је 
две бор бе и обе је до био убе дљи во од лу-
ком су ди је 3:0. У по лу фи на лу по бе дио је 
Ми ло ша Ко сти ћа из КБС „Со ко“ из Уба, а у 
фи на лу је по бе дио Ни ко лу Но ва ко ви ћа из 
КБС „Во ждо вац“ из Бе о гра да. Ср ђан 

Жи ван че вић је осва јач сре бр не ме да ље на 
ка дет ском Свет ском пр вен ству у Кла до ву 
2013. го ди не.

- Овим бор ба ма Ср ђан је оправ дао по ве-
ре ње ко је смо му ука за ли за на ступ на 
овом ве о ма ва жном так ми че њу и на да мо 
се успе шном ре зул та ту и на Бал кан ском 
пр вен ству - ка же ње гов тре нер Ми о драг 
Ра кић.

У Спорт ском цен тру у Ру ми 2. апри ла је 
одр жа но  Пр вен ство Ср би је за ка де те, ју ни-
о ре и се ни о ре у ком бат са ва теу на ко јем се 
би ра ла ре пре зен та ци ја Ср би је у ди сци пли-
ни ком бат са ва те, у ор га ни за ци ји СБК Ру ма 
и Са ва те са вез Ср би је, а под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства омла ди не и спор та и 
рум ске оп шти не. На сту пи ло је 58 так ми ча-
ра из 14 клу бо ва. Ме ђу њи ма су би ли и 
чла но ви СБК „Ру ма“ , а ме да ље су осво ји ли 
Алек сан дра Ђор ђе вић, се ни ор ка у ка те го-
ри ји до 52 ки ло гра ма сре бро и брон за ну 
ме да љу Мар ко Ви да ко вић, ка дет у ка те го-
ри ји до 75 ки ло гра ма. 

За ре пре зен та ци ју Ср би је ко ја ће уче-
ство ва ти на Пр вен ству Бал ка на пла си рао 
се са мо Ср ђан Жи ван че вић у ди сци пли ни 
асо са ва те.

ПЕ ЋИН ЦИ

Ин те ре со ва ње де це 
за ру ко мет у по ра сту

У спорт ској ха ли у До њем То вар ни ку 5. 
апри ла одр жа но је Оп штин ско пр вен ство у 
ру ко ме ту за основ це у обе кон ку рен ци је, у 
ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за „Раз вој 
спор то ва“ и пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра-
ве.

У обе кон ку рен ци је на тур ни ру је нај бо-
ља би ла Основ на шко ла „Ду шан Јер ко вић 
Уча“ из Ши ма но ва ца, дру го ме сто осво ји ли 
су де ча ци и де вој чи це из пе ћи нач ке основ-
не шко ле „Сло бо дан Ба јић Па ја“, а тре ће је 
за у зе ла еки па ОШ „Ду шан Ву ка со вић Ди о-
ген“ из Ку пи но ва.

На тур ни ру су до де ље не на гра де и успе-
шним по је дин ци ма. У ка те го ри ји де ча ка 
на гра ду за нај бо љег гол ма на по нео је 
До бри ца Ћир ко вић, а за нај бо љег игра ча 
Алек са Ра ди во је вић, обо ји ца из по бед нич-
ке еки пе. У ка те го ри ји де вој чи ца на гра ду за 
нај бо љег гол ма на осво ји ла је Са ња Ива нић 
из пе ћи нач ке основ не шко ле, а на гра ду за 
нај бо љег игра ча по де ли ле су Је ле на Лу кић 
из ши ма но вач ке основ не шко ле и Та ња 
Три фу но вић из основ не шко ле из Пе ћи на-
ца.

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК“

Ме да ље из
Па дин ске ске ле 

Про шле су бо те, 8. апри ла одр жан је 23. 
Ме ђу на род ни џу до тур нир у Па дин ској ске-
ли у ор га ни за ци ји ОЏК „Бе о град“. Уче ство-
ва ло је 44 клу ба и 410 так ми ча ра, а Џу до 
клуб „ЛСК“ по вео је на тур нир че ти ри так-
ми ча ра и узео три ме да ље као и пе хар што 
је ве о ма за па жен ре зул тат за клуб.

Ива на Ата рац, мла ђа пи о нир ка до 40 
ки ло гра ма осво ји ла је пр во ме сто и пе хар 
за нај бо љег так ми ча ра, дру ги је био Стра-
хи ња Би ро вљев, по ле та рац до 25 ки ло гра-
ма, док је тре ће ме сто за у зео Алек сан дар 
Ву ке лић, мла ђи пи о нир до 38 ки ло гра ма. 
Пе то ме сто при па ло је Уро шу Ан то ни ћу, 
мла ђем пи о ни ру до 42 ки ло гра ма. 

М. Н.
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Ре зул та ти утак ми ца 12.ко ла: 
Чор та нов ци:ЧСК - Бо рац (Ј) 
1:5; Кру ше дол: Кру ше дол - 
Сло га (К) 0:2; Но ви Кар лов-
ци:По лет – Ду нав 7:0; Ма ра-
дик:Сло га (М) - Фру шко го рац 
4:2;

01. По лет 10 8 0 2 38:13 22
02. Сло га (К) 10 6 2 2 19:8 20
03. Кру ше дол 9 6 1 2 33:12 19
04. Бо рац (Ј) 10 5 1 4 18:13 16
05. Ду нав 10 5 1 4 18:22 16
06. ЧСК 8 2 1 5 12:31 7
07. Фру шко го. 9 1 1 7 12:25 4
08. Сло га (М) 10 1 1 8 9:35 4

ОФЛ ИН ЂИ ЈА
– СТА РА ПА ЗО ВА

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 21. ко ла: Но ви Сад:Про-
ле тер – Ин ђи ја по не де љак; 
Зе мун: Зе мун – Рад нич ки 4:0; 
Ужи це:Сло бо да – Ко лу ба ра 3:1; 
Ша бац:Ма чва - ОФК Оџа ци 0:0; 
Бе жа ни ја:Бе жа ни ја – БСК 1:1; 
Вра ње: Ди на мо - ЧСК Пи ва ра 
2:1; Ја го ди на:Ја го ди на – Син-
ђе лић 1:0;До ба нов ци: Бу дућ-
ност - ОФК Бе о град 2:1;

01. Ма чва 21 14 4 3 30:12 45
02. Сло бо да 21 10 7 4 28:18 37
03. Зе мун 21 9 9 3 26:12 36
04. Рад нич ки 21 9 4 8 19:18 31
05. Ди на мо 21 8 6 7 23:26 30
06. Бу дућ ност 21 8 6 7 21:26 30
07. Ин ђи ја 20 8 5 7 18:16 29
08. Ја го ди на 21 8 4 9 26:25 28
09. ЧСК Пи ва ра 21 6 9 6 22:21 26
10. Син ђе лић 21 6 8 7 18:18 26
11. БСК 21 7 5 9 19:23 25
12. Бе жа ни ја 21 5 10 6 16:16 24
13. Про ле тер 20 6 6 8 18:23 24
14. ОФК Оџа ци 21 5 8 8 14:17 23
15. Ко лу ба ра 21 2 10 9 15:23 16
16. ОФК Бе о г. 21 2 7 12 15:34 13

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Но ви Ба нов ци:Омла ди-
нац – Сло га 4:1;Шид:Рад нич ки 
(Ш) – Це мент 1:1;При гре ви-
ца:Брат ство 1946 – Вр шац 
3:2;Су бо ти ца:Бач ка 1901 – 
Ду нав 0:0; Пан че во: Же ле зни-
чар – Бо рац 3:0;Срем ска 
Ми тро ви ца:Рад нич ки (СМ) - 
Рад нич ки (НП) 1:1; Бач ка То по-
ла:ТСЦ - Цр ве на Зве зда 0:0; 
Рад нич ки (З) је био сло бо дан;

01. Брат ство 19 14 3 2 40:14 45
02. Омла ди нац 18 14 1 3 33:11 43
03. Ду нав 19 10 4 5 25:19 34
04. ТСЦ 19 9 4 6 26:16 31
05. Бач ка 1901 19 8 5 6 20:17 29
06. Бо рац 18 7 5 6 26:23 26
07. Вр шац 19 8 1 10 25:29 25
08. Же ле зни чар 19 6 6 7 26:24 24
09. Рад ни. (СМ) 19 6 6 7 24:27 24
10. Це мент 19 5 5 9 21:26 20
11. Рад ни. (НП) 18 5 5 8 21:26 20
12. Рад ни. (Ш) 19 5 3 11 16:34 18
13. Сло га 19 3 8 8 20:31 17
14. Ц.Зве зда 18 3 7 8 15:24 16
15. Рад ни. (З) 18 4 3 11 15:32 15

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Но ви Сад:Ка бел – ЛСК 
3:0; Ве тер ник: Ве тер ник – Сло-
га 0:2; Ку пи но во:Ку пи но во – 
ЖСК 2:1; Ста ра Па зо ва: Је дин-
ство - Хај дук (Ч) 1:1; Бе шка: 
Хај дук (Б) – Сре мац 3:2; Но ви 
Сад:Бо рац – Ин декс 2:3; Но ви 
Сад:Сла ви ја – По ду на вац 1:2; 
Фу тог: Со фекс – Мла дост 0:0;

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Хрт ков ци:Хрт ков ци – 
Сло вен 7:4; До њи То вар-
ник:Сло бо да – Ја дран 2:0; 
Ви то јев ци: Пар ти зан – Љу ко во 
3:0; Ру ма:Пр ви Мај – Ми трос 
9:0; Са лаш Но ћај ски:Бу дућ-
ност – Под ри ње 1:1; Кле нак:Бо-
рац – На пре дак 1:0; Врд ник:Ру-
дар - Гра ни чар 1923 1:0;До њи 
Пе тров ци: До њи Пе тров ци – 
Хај дук 0:2

СРЕМ СКА
ЛИ ГА

01. Хај дук 20 13 4 3 38:13 43
02. Пр ви Мај 20 11 6 3 54:10 39
03. Под ри ње 20 11 5 4 41:12 38
04. Бу дућ ност 20 10 4 6 28:20 34
05. Сло бо да 20 11 1 8 23:23 34
06. Ја дран 20 10 3 7 33:26 33
07. Гра ни чар 20 9 4 7 43:39 31
08. Сло вен 20 8 4 8 24:28 28
09. Љу ко во 20 8 4 8 26:37 28
10. Бо рац 20 7 4 9 22:23 25
11. На пре дак 20 7 4 9 22:27 25
12. Хрт ков ци 20 8 1 11 29:36 25
13. Пар ти зан 20 7 1 12 31:38 22
14. Ру дар 20 7 1 12 17:38 22
15. Ми трос 20 6 1 13 18:36 19
16. Д.Пе тров ци 20 3 1 16 14:57 10

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Фру шко го рац 1:0; Мо ро вић:Је-
дин ство (М) – ПСК 1:2; Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша - ОФК Бре стач 
4:1; Мар тин ци:Бо рац - Гра ни-
чар (О) 3:1; Ку ку јев ци:Оби лић 
1993 – Же ле зни чар 2:8; Чал-
ма:Сло га - Је дин ство (П) 5:0; 
Жар ко вац:На пре дак – Хај дук 
2:1; Гра ни чар (К) је био сло бо-
дан

01. Мла дост 20 16 3 1 41:11 51
02. Ка бел 20 14 2 4 42:20 44
03. По ду на вац 20 11 4 5 43:23 37
04. Сло га 20 11 3 6 46:29 36
05. Сре мац 20 11 3 6 38:23 36
06. Хај дук (Ч) 20 10 6 4 30:23 36
07. Је дин ство 20 10 3 7 45:20 33
08. Ин декс 20 10 3 7 30:22 33
09. ЛСК 20 9 2 9 21:25 29
10. Ку пи но во 20 8 3 9 28:26 27
11. Бо рац 20 8 2 10 29:39 26
12. Хај дук (Б) 20 6 2 12 29:52 20
13. СО ФЕКС 20 5 4 11 19:31 19
14. Сла ви ја 20 3 7 10 20:28 16
15. Ве тер ник 20 2 3 15 19:52 9
16. ЖСК 20 1 0 19 12:68 3

01. Же ле зни чар 19 17 2 0 83:11 53
02. Бо рац 19 11 7 1 34:15 40
03. ПСК 18 10 4 4 28:18 34
04. Сло га 19 9 5 5 32:27 32
05. Хај дук 19 10 1 8 42:34 31
06. Мла дост 19 10 1 8 30:28 31
07. Фру шко г. 18 8 3 7 30:30 27
08. З.Бу љу ба ша 19 8 2 9 35:35 26
09. ОФК Бре ст. 18 8 2 8 28:32 26
10. Гра ни ч. (К) 18 7 4 7 20:16 25
11. Гра ни ч. (О) 19 7 1 11 32:44 22
12. На пре дак 19 5 2 12 35:53 17
13. Оби лић 19 5 1 13 24:41 16
14. Је дин с. (М) 18 4 4 10 25:46 16
15. Је дин с. (П) 19 1 1 17 13:61 4

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

Ре зул та ти утак ми ца 14.
ко ла: Шид: Јед но та – Бо рац 
2:2; Љу ба:Је дин ство – Омла ди-
нац 5:1; Ва ши ца:На пре дак - 
ОФК Бин гу ла 3:0; Ба чин ци: 
ОФК Ба чин ци – Гра ни чар 3:1; 
Би кић До: ОФК Би кић – Сре-
мац 8:2

01. ОФК Би кић 13 10 1 2 42:12 31
02. ОФК Бин г. 13 10 0 3 32:11 30
03. Син ђе лић 12 8 2 2 38:15 26
04. ОФК Ба ч. 12 8 1 3 42:15 25
05. На пре дак 12 8 1 3 36:13 25
06. Је дин ство 13 7 0 6 30:33 21
07. Јед но та 13 5 2 6 34:32 17
08. Омла ди нац 13 3 1 9 17:47 10
09. Гра ни чар 13 3 0 10 19:35 9
10. Сре мац 13 1 2 10 21:68 5
11. Бо рац 13 0 4 9 16:46 4

ОФЛ
РУ МА – ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Ша трин ци:27.Ок то бар – 
Гра ни чар 1:5; Ириг:С.В.Рад нич-
ки – Сло га 4:1; Ри ви ца: Пла ни-
нац – Сре мац 1:2; Ру ма:Је дин-
ство (Ру) – Фру шко го рац 
3:4;Ни кин ци:По лет - Је дин ство 
(К) 4:1;Не ра дин:Вој во ди на - 
Фру шка Го ра 1:0; Ја зак:Цар 
Урош - Бо рац је пре ки нут

01. Гра ни чар 16 11 1 4 41:22 33
02. Сре мац 16 10 3 3 38:22 33
03. Вој во ди на 16 10 2 4 42:18 32
04. Ф. Го ра 16 9 3 4 47:19 30
05. Је дин с. (Ру) 16 9 3 4 32:18 30
06. Пла ни нац 16 8 2 6 24:19 26
07. Фру шко го. 16 8 2 6 32:37 26
08. С.В.Рад нич. 16 7 4 5 28:13 25
09. По лет 16 6 5 5 23:18 23
10. Цар Урош 16 6 2 8 29:35 20
11. 27-Ок то бар 16 6 2 8 23:33 20
12. Бо рац 16 2 2 12 9:55 8
13. Сло га 16 2 1 13 17:47 7
14. Је дин с. (К) 16 2 0 14 11:40 6

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Ча чак: Бо рац – На пре дак 
0:1;Бе о град:Рад - Цр ве на Зве-
зда 0:4;Су бо ти ца: Спар так – 
Ме та лац 0:0; Бе о град:Чу ка рич-
ки – Мла дост 1:1; Ива њи ца: 
Ја вор-Ма тис – Во ждо вац 0:1; 
Но ви Сад:Вој во ди на – Рад нич-
ки 1:1; Бе о град:Пар ти зан – 
Рад ник 2:1; Бач ка Па лан ка: 
Бач ка - Но ви Па зар 1:0;

01. Ц.Зве зда 29 24 4 1 73:25 76
02. Пар ти зан 29 22 4 3 56:16 70
03. Вој во ди на 29 18 4 7 51:26 58
04. На пре дак 29 14 7 8 33:23 49
05. Мла дост 29 13 6 10 31:28 45
06. Рад нич ки 29 12 8 9 37:35 44
07. Во ждо вац 29 13 4 12 34:35 43
08. Ја вор 29 10 9 10 31:37 39
09. Спар так 29 10 8 11 37:43 38
10. Чу ка рич ки 29 10 7 12 37:41 37
11. Рад 29 8 8 13 24:36 32
12. Ме та лац 29 6 9 14 19:32 27
13. Бач ка 29 8 3 18 17:35 27
14. Рад ник 29 6 6 17 24:42 24
15. Н.Па зар 29 5 5 19 21:50 20
16. Бо рац 29 4 6 19 22:43 18

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 10. ко ла: Си бач:Сло вен - 
До њи Срем 2015 0:4; Су бо ти-
ште:Ви тез – Сре мац 1:6; Пр хо-
во:Мла дост – Ка ме ни 2:1; 
Срем ски Ми ха љев ци:Срем - 
Хај дук 1932 1:0; Огар:Шу мар – 
Ло вац 1:1;

01. Д.Срем 10 9 0 1 37:4 27
02. Ло вац 10 7 2 1 32:11 23
03. Сре мац 10 6 1 3 40:18 19
04. Срем 10 6 0 4 18:15 18
05. Хај дук 1932 10 5 1 4 22:9 16
06. Шу мар 10 5 1 4 18:15 16
07. Ка ме ни 10 2 3 5 13:23 9
08. Мла дост 10 2 2 6 12:25 8
09. Сло вен 10 2 1 7 15:46 7
10. Ви тез 10 0 1 9 11:52 1

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 1. ко ла: Срем ска Ми тро-
ви ца:Тр го вач ки – Пла ни нац 1:0; 
Ша шин ци:Сло бо да – На пре дак 
3:0; За са ви ца:Сло га – БСК 1:2; 
Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац (ВР) 
– Срем 1:1;

01. Сло бо да 1 1 0 0 3:0 3
02. БСК 1 1 0 0 2:1 3
03. Тр го вач ки 1 1 0 0 1:0 3
04. Бо рац (ВР) 1 0 1 0 1:1 1
05. Срем 1 0 1 0 1:1 1
06. Сло га 1 0 0 1 1:2 0
07. Пла ни нац 1 0 0 1 0:1 0
08. На пре дак 1 0 0 1 0:3 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРП „ЗА СА ВИ ЦА“

Так ми че ње
у ду а тло ну

У не де љу 9. апри ла у Спе-
ци јал ном ре зер ва ту при ро де 
„За са ви ца“ одр жа но је так ми-
че ње у тр ча њу и во жњи би ци-
кла по нај те жим де ло ви ма 
ре зер ва та. Пр ви су се так ми-
чи ли нај мла ђи кан ди да ти од 
две до шест го ди на. У глав ној 
тр ци ду а тло на убе дљи во је 
по бе дио Стра хи ња Тра кић. 
Ре зер ват том при ли ком по се-
тио и пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
То ми слав Јан ко вић. В. Ц.
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Стал на постав ка сли-
ка Миће Попо ви ћа 
и Вере Божич ко вић 

Попо вић која се нала зи у 
окви ру Цен тра за кул ту ру 
„Вук Кара џић“ у Лозни ци 
при ка за на је митро вач кој 
публи ци. Изло жба сли ка 
и гра фи ка дво је сли ка ра 
отво ре на је 4. апри ла у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре-
вић“ у Срем ској Митро ви-
ци.

Укуп но 19 сли ка са још 
18 гра фи ка и два црте жа 
чине аутор ску анто ло ги ју 
из бога тог сли кар ског опу-
са Миће Попо ви ћа, док је 
Вера Божич ко вић Попо вић 
Гра ду Лозни ца покло ни ла 
шест сли ка из пери о да 60-
их и 70-их годи на.  

Како наво ди Сне жа на 
Нешко вић Симић, маги-
стар сли кар ства и дирек-
тор ка Цен тра за кул ту ру 
„Вук Кара џић“ Мића Попо-
вић при па да првој гене ра-
ци ји сли ка ра после Дру гог 
свет ског рата којој је при-
па ла дужност да начи ни 
исто риј ски зао крет у срп-
ској умет но сти, да се оду-

пре док три нар ном есте-
ти зму соц ре а ли стич ке 
умет но сти и избо ри се за 
савре мен, моде ран умет-
нич ки израз, уса гла шен са 
теко ви на ма свет ске умет-
но сти.

- Напра ви ли смо раз ме-
ну са вашом гале ри ју, тако 
да Лозни ча ни тре нут но 
могу да погле да ју изло жбу 
сли ка Лаза ра Воза ре ви ћа 
из фон да Гале ри је „Лазар 
Воза ре вић“ – рекла је 
Нешко вић Симић.

Пре ма речи ма Мари је 
Вукај ло вић, исто ри чар ке 
умет но сти Гале ри је „Лазар 
Воза ре вић“, Митров ча ни 
има ју екс клу зив но пра во 
да се упо зна ју са раз вој-
ним путем сли ка ра, вели-
ка на срп ског модер ног 
сли кар ства Миће Попо ви-
ћа и њего ве супру ге Вере, 
која нима ло не зао ста је по 
умет нич ким ква ли те ти ма. 

Изло жба ће бити отво-
ре на до 27. апри ла.

Б. Села ко вић

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сли ке Миће Попо ви ћа

Сли кар и ака де мик, 
али и сце но граф, реди-
тељ и књи жев ник Мића 
Попо вић, рођен је у 
Лозни ци, 12. јуна 1923. 
годи не, од роди те ља 
Томе и Дане. Отац је био 
учи тељ и поти цао је из 
углед не све ште нич ке 
поро ди це, а мај ка из 
трго вач ке поро ди це 
Чво рић. 

У свом дугом сли кар-
ском веку, Мића је ура-
дио пре ко 10.000 сли ка и 
неко ли ко хиља да црте-
жа. За сва ку озбиљ ни ју 
сли ку пра вио је више 
црте жа. На јед ној сли ци 
је, по соп стве ном при-
зна њу, радио при лич но 
дуго, око месец дана. 
Сма трао је да она никад 
није дефи ни тив но завр-
ше на, да се увек може 
догра ђи ва ти.

Сли кар и
ака де мик

Све ча но отва ра ње изло жбе

Напра ви ли смо раз ме ну са вашом 
гале ри ју, тако да се Лозни ча ни тре-
нут но могу да погле да ју изло жбу 
сли ка Лаза ра Воза ре ви ћа из фон да 
Гале ри је „Лазар Воза ре вић“, рекла 
је Нешко вић Симић

У част Рембранту IV, (варијанта II), 1983. – 1987, комбинована техника на плочи


