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Обилазак радова

ОБНОВА ПРВЕ ДЕОНИЦЕ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ

Инвестиција од 50 милиона

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић, директор Управе за капи
тална улагања Војводине Недељко
Ковачевић и председник Општине Ириг
Стеван Казимировић обишли су прошле
недеље радове на обнови прве деони
це Гребенског пута на Фрушкој гори, од
Иришког венца до хотела „Норцев“. Вред
ност пројекта је око 50 милиона динара,
а средства су, преко Управе за капитална
улагања Војводине, додељена Општини
Ириг.
Након обиласка пута, Игор Мировић је
изјавио да ће у наредних неколико неде
ља ови радови бити завршени, али да се
наставља даље са обновом следеће де
онице.  
-  Припремамо пројекат и за наставак
обнове пута, од хотела „Норцев“ до Бан
стола и верујем да ће се то радити на
редне године. С обзиром на то да су, у
договору Покрајинске владе и Министар
ства саобраћаја, „Путеви Србије“ преузе
ли да обнове деоницу државног пута од
Банстола до Сремских Карловаца, тако
ћемо, у наредних годину дана, заокру
жити овај путни део на Гребенском путу
- рекао је Мировић.
Реконструкцијом биће омогућена боља
повезаност инђијске и иришке општине и
обезбеђен безбеднији пут ка излетишти
ма и манастирима Фрушке горе.
Председник Покрајинске владе нагла
сио је да је Гребенски пут који се протеже
гредом Фрушке горе  у дужини од око 57
километара посебно важан за Национал
ни парк „Фрушка гора“, излетнике и љу
битеље ове планине, као и за развој ту
ризма у овом крају. За његову комплетну
обнову, деоницу по деоницу, биће, како је
рекао, потребне године и заједнички на

пори. Мировић је нагласио да нема до
вољно адекватних објеката на Фрушкој
гори и да се нада да ће инфраструктурно
улагање у реконструкцију Гребенског пу
та привући и неке приватне иницијативе
које ће допринети развоју овог дела Сре
ма.
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић осврнуо се и на друге пројекте

Председник
Покрајинске владе
нагласио је да је
Гребенски пут који
се протеже гредом
Фрушке горе
у дужини од око
57 километара
посебно важан
за Национални парк
„Фрушка гора“
који се реализују на територији општине
Ириг. Он је рекао да је Покрајинска влада
ове године издвојила средства за неколи
ко важних пројеката у овој општини, међу
којима су: уређење родне куће Борисла
ва Михајловића Михиза, објекат старе
Касине, санација крова на предшколској

установи. Према његовим речима, оп
штина Ириг ранијих година није добијала
много средстава, али се та пракса мења
и Покрајинска влада ће у сарадњи са
овом локалном самоуправом заједнички
радити на припреми и реализацији проје
ката који треба да допринесу да иришка
општина почне да стиже развијеније оп
штине у Сремском округу.
На питање медија које се односи на
Фрушкогорски коридор (Нови Сад – Рума
са тунелом кроз Фрушку гору), председ
ник Покрајинске владе Игор Мировић ре
као је да су у републичком буџету плани
рана средства за почетак финансирања
решавања имовинско -  правних односа
на тој траси, као и да је за две фазе на
траси коридора завршена израда идејног
пројекта. Према његовим речима, наста
вља се припрема идејних пројеката на
траси кроз Нови Сад, од Парагова до Пе
троварадина. Када и то буде готово, па
ралелно са решавањем имовинских од
носа, пројекат ће би бити спреман, према
међународним стандардима.
ировић је затим рекао да ће ре
ализацију радова на изградњи
коридора, као одлуку о моделу
њеног финансирања, преузети Влада Ре
публике Србије. Додао је да постоји ве
лико интересовање могућих инвеститора
за ову саобраћајницу и да то не чуди, с
обзиром на то да овим путем дневно про
ђе око 12.000 возила, од тога више од 700
теретних.
Председник Општине Ириг Стеван Ка
зимировић је изјавио да је ова општина
прва имала готов пројекат за санацију де
онице Гребенског пута која пролази кроз
ову општину и да ће то допринети већем
развоју туризма у иришкој општини.

М
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Шећер са бундеваре
ФОТО: Анадолија

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ч

ерчил 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.
ислим, 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“.

М
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Већи аграрни буџет

Комасација земљишта у Раденковићу

Овогодишњим
аграрним буџетом
Града предвиђени су
радови на комасацији
земљишта у
к.о. Раденковић,
као и припремни
радови за комасацију
у к.о. Шашинци

А

грарни буџет Града Сремска Ми
тровица у односу на прошлого
дишњи је већи за 128.599.000
динара. Тако је за развој пољопривре
де ове године у градском буџету пред
виђено 233.746.000 динара. Највише
новца биће издвојено за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници 195.534.000 динара, за ру
рални развој, односно за рад Агенције
за рурални развој је издвојено 15 ми
лиона динара, док је за прекогранични
пројекат „Good food ИПА пројекат“, чи
ји је носилац Град Сремска Митровица
у овој години предвиђено 23.212.000
динара.

Сточарима државна земља само
уколико немају довољно своје
Израда овогодишњег програма заштите,
уређења и коришћења државног земљи
шта је у изради.
- Ми га нисмо завршили, као ни остале
локалне самоуправе, јер чекамо информа
ције из Министарства пољопривреде и
заштите животне средине по питању инве
стиција за закуп државне земље на дужи
низ година ради изградње погона за пре
раду и отварања нових радних места.
Када добијемо информацију шта је Мини
старство одлучило са пољопривредним
површинама на нашој територији, односно
када се одвоји максимално тих 30 одсто
пољопривредних површина од површина
које су стављене у програм ми ћемо ура
дити финалну израду програма. Инвести
торима ће бити на располагању максимал
но 30 одсто државне земље, то може бити
и много мање – каже начелник Настовић.

За израду овогодишњег програма
заштите, уређења и коришћења државног
земљишта примениће се све одредбе и
измене Зак она о пољопривредном
земљишту, које су на снази више од годи
ну дана.
- Једна од најважнијих измена јесте да
сточари могу да остваре право на држав
ну земљу по бенифицираним ценама тек
када им се одузме њихова земља по
условном грлу. Ако им недостаје земље за
њихову производњу, онда могу да добију
државну земљу. И ту промена нема. Већ
три године сву земљу дајемо у закуп по
праву пречег, јер имамо много фармера и
условних грла. Међутим, имамо посредна
сазнања да је претходних година земља
која је узета по праву пречег углавном
завршавала у подзакупу – изјавио је
начелник Владимир Настовић.

Начелник Владимир Настовић

Како објашњава вршилац дужности
начелника Градске управе за пољо
привреду и заштиту животне средине
Владимир Настовић, овогодишњим
аграрним буџетом Града предвиђени
су радови на комасацији земљишта у
катастарској општини Раденковић, као
и припремни радови за комасацију у
к.о. Шашинци.
- Буџет управе за пољопривреду је
скоро дуплиран, јер крећемо у сређи
вање терена у к.о. Раденковић. Чисти
мо самоникле шумарке како би се те
рен привео намени за пољопривредну
производњу. Извођачи радова су већ
на терену, тамо посао тече више него
добро. Комасација подразумева поред
укрупњавања парцела и нову каналску
мрежу, нову путну инфраструктуру, од
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носно изградњу атарских путева, и на
крају долазимо до увећаних парцела
које треба да обезбеде боље приносе.
Ми у мачванском делу Града немамо
државне земље, а иницијатива за ко
масацију је кренула од пољопривред
ника из Раденковића, где премер зе
мљишта није рађен 100 година. Сада
се јавила могућност да се кроз спајање
каналске мреже уз реку Саву дође до
тога да каналска мрежа буде у функ
цији наводњавања и одводњавања. У
мачванском делу имамо доста пољо
привредника који се баве повртарској
производњом, тако да прича око за
ливних система и те како има смисла
– сматра начелник за пољопривреду.
Митровачки градоначелник Влади
мир Санадер је истакао да је комаса
ција један од већих пројеката који Град
Сремска Митровица заједно са Покра
јинском владом реал
 изује у 2017. го
дини. Сређивање терена и комасација
земљишта у к.о. Раденковић коштаће
око 180 милион
 а динара, од чега 55
одсто финансира Покрајина, а 45 од
сто радова Град Сремска Митровица.
Укрупњавање парцела пољопривред
ницима ће омогућити да евентуално
подижу системе за наводњавање и
да развијају постојећу производњу на
много ефикаснији и бољи начин, сма
тра градоначелник.
Буџет управе за пољопривреду је
предвидео за ову годину и покретање
поступка комасације у к.о. Шашинци.
- Ми смо били у Шашинцима, разго
варали смо са људима и они су апсо
лутно за укрупњавање парцела. Тамо
има и државне земље, тако да нам је
циљ да парцеле у државном власни
штву групишемо - каже Настовић.
Претходних неколико година Град
ска управа за пољопривреду субвен
ционисала је пољопривредницима
део камате при узимању краткорочних
и дугорочних кредита.
- Што се субвенција тиче, планирана
су одређена средства, али нам остаје
да видимо колико ће нам новца остати
за кредитирање. Ми ћемо наше оба
везе које имамо од претходних година
на основу дугорочног кредитирања по
питању набавке механизације испо
штовати, а за краткорочно кредити
рање ћемо видети да ли ћемо имати
довољно новца. За ову годину нам је
најважније да успешно завршимо ко
масацију у Раденковићу и да успешно
започнемо комасацију у Шашинцима.
Управо ће акценат локалне самоупра
ве у наредном периоду бити на сређи
вању пољопривредних површина на
територији Града, поготово државне
земље. Комасација је скуп посао, али
су ефекти немерљиви – наводи начел
ник Настовић.
Биљана Селаковић
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.
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СРЕМЦИ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У КОМЕНДИ

Искуства
из Словеније

Петар Самарџић и Федор Пушић на пољопривредном сајму

П

ре десет дана Митровчани су уго
стили пољопривреднике из сло
веначког града Коменда, у оквиру
наставка сарадње ова два града, при
редивши им обилазак пољопривредних
газдинстава и сеоских домаћинстава,
свињарских и говедарских фарми, као
и кланицу „Митрос“. Протеклог викен
да Митровчани су узвратили посету Ко
менди, заједно са колегама из Општине
Ириг. Они су посетили велики пољопри
вредни сајам који се у Коменди, на хи
подрому, одржава преко 20 година, два
пута годишње, са преко 650 излагача. У
питању је један од већих пољопривред
них сајмова у нашем региону, где је мо
гуће видети механизацију и опрему за
пољопривреду, шумарство, комуналне
делатности, грађевинарство, као и стоку,
сточну храну и још много тога.
Делегацију из Срема предводили су
Петар Самарџић, директор Агенције за
рурални развој Града Сремска Митрови

ца и Федор Пушић, директор Агенције за
рурални развој Општине Ириг.
- Делегација из Срема дочекана је и
угошћена на високом нивоу, задовољ
ство је бити део једног овако великог сај
ма, овако великог догађаја. Управо је то
нешто што нама недостаје, и што плани
рамо да у наредном периоду, можда већ
на јесен, организујемо на нашем хипо
дрому. Искуство, помоћ и подршка људи
из Коменде нам је драгоцена, за неколи
ко дана ће нам у госте доћи Стане Ште
бе, који 22 године организује овај велики
сајам у Коменди. У плану је да обиђемо
терен на митровачком хиподрому, и до
бијемо савете и сугестије како да орга
низујемо пољопривредни сајам у нашем
граду, за почетак можда не у таквом оби
му као у Коменди, али свакако по узору
на њихов сајам – каже Петар Самарџић,
директор митровачке Агенције за рурал
ни развој.
П. С.

ЈП „СРЕМ-ГАС“

За празнике не ради благајна
Према Закону о државним и другим
празницима у Републици Србији за запо
слене у ЈП „Срем-гас“ петак, 14. април и
понедељак, 17. април, су нерадни дани.
Тих дана потрошачи неће бити у могућ

ности да користе услуге благајне, али ће
им на располагању бити Дежурна служба
ЈП „Срем-гас“.
Број телефона Дежурне службе је
064/8894-580.
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ТРАГЕДИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗБОГ НЕИСПРАВНИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Trovawe gasom:
Смрт са укусом плина
У

Према незваничним
подацима, количина
плина која је
исцурила, била је
толико велика, да је
кад би неком
несрећом дошло
до варничења, по
речима стручњака,
цео блок околних
кућа могао да одлети
у ваздух. Срећом,
масовније жртве
су избегнуте

Сремској Митровици, у Улици Кра
ља Александра Карађорђевића
број 6, у ноћи између 4. и 5. апри
ла (уторак на среду) догодила се несре
ћа у којој је смртно настрадао Зоран
Димитришин (44). Према незваничним
информацијама несрећа се догодила
док је Димитришин улазио у шахт да
провери да ли вода цури. Претпоставља
се да је до несреће дошло услед цуре
ња плина из гасних инсталација, из вода
који пролази том трасом. Све информа
ције у вези са овим догађајем су незва
ничне, а како сазнају М новине, Тужила
штво је нал ожил о обдукцију тела
настрадалог.
У званичној информацији, коју је изда
ла ПР служба Јавног предуз ећа Сремгас у Сремској Митровици се каже:

У ноћи између уторка и среде, у 01:05,
Дежурну службу ЈП „Срем-гас“ позвала
је митровачка Ватрогасна јединица јер
је пријављено неконтролисано цурење
гаса у Улици Краља Александра Кара
ђорђевића број 6. Ради предострожно
сти одмах је, према Плану заштите од
пожара, искључен довод гаса на Гасној
станици, секцијским славинама и
дистрибутивној мрежи у том делу града,
како би био спречен даљи доток гаса и
обезбедили потребни услови за интер
венцију стручних служби и обезбедила
као и сигурност становништва. Према
процедури, а како би се убрзало зауста
вљање истицања гаса из мреже, Дежур
на служба је откопала улични вод те је
цурење гаса потпуно исконтролисано у
03:30 сати.

Шта радити кад се осети мирис гаса?
Затворити гасну славину (вен
тил у кућном мерно-регулацио
ном сету) и напустити објекат. У
затвореном положају ручица сто
ји нормално (под углом од 90 сте
пени) у односу на цевовод;
Не палити светло, а уколико је
укључено не искључивати га;
Одмах отворити прозоре и вра
та и направити промају;
Сачувати мир;
Никако не уносити отворен пла
мен, не пушити, не користити
електрично звоно, не користити
телефон као ни било коју елек

тронску направу која може проу
зроковати варницу ;
Ако претпостављате да гас
долази из подрума, не улазећи у
подрум отворите прозоре или
врата и позовите дистрибутера ,
на број Дежурне службе 064 8894
580.
Дежурној екипи дистрибутера
омогућите приступ оштећеним
местима;
Евентуална оштећења на гасној
мрежи НЕ СМЕТЕ САМОСТАЛНО
ОТКЛАЊАТИ, јер је то у надлежно
сти дистрибутера !!!!!
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СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН У ВРДНИКУ

Старца везали жицом,
па бацили кревет на њега

Ова ситуација отвара
бројна питања
о техничкој култури
становништва,
посебно у образовном
систему где је
веронаука важнија
од физике

З

а сада су у току су истражне радње
како би се сазнало на који начин се
догодила ова трагедија. Поред
припадника Полиције и Ватрогасаца, на
лице места изашао је и покрајински
инспектор за опрему под притиском.
Уочене су одређене неправилности на
гасној инсталацији које није извео ЈП
Срем-гас, а детаљније информације
имаћемо по завршетку истражних рад
њи.
– Пре свега, изражавамо дубоко
жаљење што се догодила ова трагедија,
али ово је прилика да апелујемо на све
потрошаче природоног гаса, да уколико
примете или осете било шта неуобича
јено да одмах позову нашу Дежурну слу
жбу, никако да самостално било шта
раде. Потрошачи су упознати са прави
лима који се односе на безбедно кори
шћење природног гаса и морају да их се
придржавају и морају озбиљно да их
схвате – рекла је Даница Недић, дирек
тора ЈП Срем-гас.
Према незваничним подацима, коли
чина плина која је исцурила, била је
толико велика, да је кад би неком несре
ћом дошло до варничења, по речима
стручњака, цео блок околних кућа могао
да одлети у ваздух. Срећом, масовније
жртве су избегнуте. Ова ситуација отва
ра бројна питања о техничкој култури
становништва, посебно у образовном
систему где је веронаука важнија од
физике.
Настрадали
Зоран Димитришин
сахрањен је у петак 7. априла на срем
скомитровачком Новом гробљу.
В. Ћосић

ФОТО: Новости

Даница Недић

Б

еживотно тело пензионера Млађе Ил
кића (78), пронађено је 6. априла у
касним поподневним сатима у поро
дичној кући у Улици Мирка Лаћарца број 2 у
Врднику, у којој је старац живео сам.
Њега је пронашао син Митар који је до
шао да обиђе оца и донесе му лекове.
-Када је он ушао у двориште угледао је
разваљену браву од улазних врата собе, и
тада одмах позвао полицију. Помислио је да
му је отац у комшилуку па су кренули у по
трагу за њим. Нажалост, мој стриц је прона
ђен везан са жицом и на њега је био бачен

кревет, а соба сва испретурана – испричала
је за Сремске Вести рођака Снежана Илкић.
Она каже да је њен стриц други пут на ме
ти разбојништва.
- Пре четири године су га опљачкали, на
срећу тада је побегао код мене. Али, сада
већ стар и болестан, кретао се јако тешко о
штапу, и није могао да им побегне – сматра
ова жена.
Комшије, родбина, пријатељи окупили су
се, и не могу да верују да се овакав злочин
десио код њих, у једном малом мирном ме
сту.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Насиље у породици
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду су, по налогу надлежног тужио
ца, одредили задржавање до 48 часова С. П.
(20), због постојања основа сумње да је психич
ки и вербално узнемиравао родитеље. С. П. је у
законском року, уз кривичну пријаву за кривично
дело насиље у породици саслушан у надле
жном тужилаштву. Полиција је у његовом стану
пронашла прашкасту материју сумњиву на нар
котик, новчаницу и карту са траговима истог
праха и шприцеве, који су послати на вештаче
ње, након чега ће бити поднета одговарајућа
пријава.

Препродаја дроге
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду су ухапсили М. П. (51) и С. С.
(35), због постојања основа сумње да су изврши
ли кривично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога. Полиција је у
аутомобилу у којем су се налазили осумњичени
пронашла и запленила 31 грам хероина и седам
кутија таблета са листе опојних дрога. Након
задржавања до 48 часова, осумњичени су саслу
шани у Вишем јавном тужилаштву у Сремској
Митровици. Судским решењем М .П. је одређен
притвор до 30 дана.

Разбојништво
Оперативним радом припадника Министар
ства унутрашњих послова у Старој Пазови,
расветљено је кривично дело разбојништво,

извршено пре неколико дана у једној продавни
ци у центру града. Полиција је ухапсила П. Л.
(21), за којег се сумња да је маскиран и уз прет
њу ножем, од раднице противправно присвојио
већу суму новца. Након хапшења, осумњичени
је предат у надлежност Основног јавног тужила
штва у Старој Пазови.

Прегазио старицу
Оперативним радом припадника Министар
ства унутрашњих послова у Руми, пронађен је Н.
В. (39), за којег се сумња да је пре неколико
дана, на путном правцу Хртковци - Никинци, пут
ничким аутомобилом прегазио 75-годишњу жену
и удаљио се у непознатом правцу. Жена је пре
минула на лицу места. По налогу надлежног
тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање
до 48 часова. Он ће у законском року, уз кривич
ну пријаву за кривична дела тешка дела против
безбедности јавног саобраћаја и непружање
помоћи лицу повређеном у саобраћајној незго
ди, бити доведен на саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Руми.

Заплењена нафта
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици су, приликом кон
троле комбија марке „мерцедес“ у близини
наплатне рампе Шимановци открили и заплени
ли 1.100 литара евро-дизела, смештеног у
пртљажнику
возила. Полиција је ухапсила
25-годишњег возача комбија и уз кривичну прија
ву за кривично дело недозвољен промет акци
зних производа, спровела га у надлежност
Основног јавног тужилаштва у Руми.
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ИНЦИДЕНТ У ШИДУ

Протести грађана због
понашања миграната
Због мигранта који је са секиром упао у кућу породице Штимац, Савет за безбедност
Општине Шид тражи измештање Прихватног центра у Шиду

Г

рађане Шида поново је узнемирила
вест о немилом догађају који се догодио
прошлог петка, 7. априла у породичној
кући Штимац, када је мигрант наоружан
секиром ушао у њихову кућу. У кући су се тог
тренутка налазиле две малолетне девојчи
це. На сву срећу девојчице нису повређене,
а из куће породице Штимац, отуђена су два
мобилна телефона и новчаник са новцем и
документима.
Мештани Улице Срете Славујевића, у
којој станује и породица Штимац, кажу да
ово нажалост није први пут да се дешавају
инциденти са мигрантима. Чест је случај да
мигранти улазе у њихова дворишта и баште
и узимају шта им је потребно. Инцидент који
се десио прошле недеље још више их је
узнемирио, посебно родитеље девојчица,
који у моменту кад је мигрант ушао у кућу,
нису били ту.
- По повратку кући, видела сам да су ула
зна врата била отворена, а кћери сам про
нашла уплакане у соби, где су се закључа
ле. Како су ми рекле, када је ушао у кућу,
мигрант им је нешто говорио, али га нису
разумеле. Узео је два мобилна телефона и
новчаник и побегао је преко баште - каже
мајка девојчица Бранислава Штимац.
Инцидент који се десио у Шиду, био је раз
лог хитног заседања ванредне седнице
Савета за безбедност, која је одржана у
суботу, 8. априла. На Савету је донета одлу
ка да се тражи хитно затварање прихватног
центра у Шиду.
- Упознати смо са немилим догађајем који
се десио у породичној кући Штимац. То
нажалост није први, него по ко зна који инци
дент који се десио у Шиду, а да су кључни
актери мигранти. Ја грађанима Шида обећа
вам безбедност и сигурност и грађани Шида
неће бити таоци миграната. Ми смо добри
домаћини, међутим ово је превазишло сваку
меру. Тражимо од свих надлежних институ
ција да се укључе у решавање ових пробле
ма и ми од наших захтева одустати нећемо,
а то је да се затвори прихватни центар за
мигранте у Шиду и да се нашим грађанима
обезбеде услови за нормалан и безбедан
живот. Ово је 21. век и ми не желимо да
наши људи живе у страху - истакао је пред
седник Општине Шид Предраг Вуковић.
Сутрадан, 9. априла одржана је ванредна
седница Општинског већа по хитном поступ
ку. Једина тачка дневног реда односила се
на разматрање иницијативе Савета за без
бедност Општине Шид, о измештању при
хватног центра за мигранте, смештеног код
железничке станице у Шиду. Општинско
веће је на основу погоршане безбедносне
ситуације на подручју шидске општине и нај
новијег инцидента који се десио у породич
ној кући Штимац, подржало захтев Савета
за безбедност Општине Шид, образлажући,
да је измештање прихватног центра у Шиду,
најповољније решење у новонасталој ситуа
цији.

- Подржали смо захтев Савета за безбед
ност Општине Шид у смислу предузимања
свих мера везаних за исељење мигрантског
центра у Шиду. Веће је определило неколи
ко мера које ће усагласити са вишим органи
ма координације. Након спровођења свих
мера сигурни смо да ћемо добити бољу
ситуацију и бољу контролу над кретањем
поготово једног дела миграната који нису
евидентирани у прихватним центрима. Оно
што је кључно у овом тренутку то је да је
нама сигурност грађана и њихове имовине
на првом месту. У том смислу све мере које
смо данас осмислили, у најкраћем року ће
бити усаглашене са вишим органима. После
њиховог спровођења, добићемо ситуацију
која ће бити под пуном контролом и где ће

Незадовољни
грађани
Протестни скуп незадовољних Шиђана
због ситуације са мигрантима одржан је у
понедељак, 10. априла у Градском парку,
а присуствовало му је око 200 грађана.
Грађани који су уплашени за своју безбед
ност тражили су од општинске власти
измештање Прихватног центра у Шиду.
Присутнима на скупу се обратила и
Бранислава Штимац, у чију кућу је 7.
априла упао мигрант са секиром.
Како се могло чути, грађани ће наста
вити да се окупљају сваког дана у град
ском парку докле год им се не испуне
захтеви.

Председник Општине
Шид Предраг Вуковић
безбедност грађана бити потпуна, како
њихова лична тако и безбедност њихове
имовине - изјавио је члан Општинског већа
Драган Гутић.
У сва три прихватна центра на територији
шидске општине, смештено је тренутно око
2.500 миграната. Преко 500 миграната,
самаца и породица са децом, смештено је у
прихватном центру у Шиду. Нажалост инци
дент који је узнемирио грађане шидске
општине прошлог викенда, није једини који
се десио у последње време. Било је слу
чајева обијања трговинских радњи, као и
физичких обрачуна између миграната. На
сву срећу упад мигранта у кућу породице
Штимац, где су се том приликом налазиле
две девојчице саме, завршио је без трагич
них последица.
M. Н.
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Добитници пакета и Марија Стојчевић

РУМА

Грађевински материјал
за избеглице

И

збегла лица, њих 15, ко
ји су добили грађевин
ски материјал у оквиру
Регионалног стамбеног про
грама Републичког комеса
ријата за избеглице и мигра
ције чији је донатор Светска
банка, потписало је уговоре
7. априла у Градској кући у
Руми.
Избеглим лицима који су
добили грађевински матери
јал уговоре је уручила Марија
Стојчевић, заменица пред
седника румске општине.
- Реч је о другом таласу ре
гионалног стамбеног програ
ма, а његова укупна вредност
је 126.000 евра. Састоји се
од 15 пакета помоћи у гра
ђевинском материјалу у по
јединачном износу до 9.000
евра. Румска општина је уче
ствовала и у првом и другом
таласу овог пројекта и то за

монтажне куће на сопственим
плацевима и грађевински ма
теријал и на овај начин до
сада је збринуто четрдесетак
породица - рекла је Марија
Стојчевић.
- Овај грађевински матери
јал ми значи много, јер до са
да нисмо ништа добијали као
помоћ. Од овог материјала
ћемо проширити кућу, јер нам
фали још једна соба за децу.
У породици нас је петоро - ка
же Небојша Мркић.
Милан Буловић из Руме
додаје да и њему пуно значи
овај грађевински материјал с
обзиром на то да му кућа није
завршена, недостаје јој кров.
Регионални стамбени про
грам се у Србији спроводи од
2013. године.
- Румска општина је уче
ствовала до сада у првом и
другом таласу. Први талас је

Милан Буловић и Небојша Мркић

реализован централизовано
са нивоа Комесаријата и у
оквиру овог таласа у румској
општини је додељено осам
монтажних кућа на сопстве
ним плацевима и четрдесетак
пакета грађевинског матери
јала у висини до 9.000 евра
- каже Данијела Бакула из
румског Повереништва за из
бегла лица и миграције.

У оквиру другог таласа ко
ји је спроводила румска оп
штина, у смислу формирања
комисија и избора корисника,
додељено је 14 сеос
 ких кућа
са окућницом и сада 15 паке
та грађевинског материјала.
У наредних неколико месеци
у локалној самоуп
 рави очеку
ју проширење овог програма.

С. Џакула

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Нова јавна расвета
Н
а путу између Путинаца и Доњих
Петроваца постављена је нова јавна
расвета која ће, свакако допринети
безбеднијем одвијању саобраћаја на овој
деоници.
Иницијативу за нову расвету је покрену
ла Месна заједница Доњи Петровци, а
средства су обезбеђена у општинском
буџету.

- Добили смо захтев од ове Месне зајед
нице да се осветли прилазни пут селу из
правца Путинаца. Речено нам је да велики
број грађана иде пешке или бициклом тим
путем који је био неосветљен и да је зато
смањена њихова безбедност у саобраћају.
За ту намену локална самоуп
 рава је обез
бедила 497.000 динара и пре неколико
дана је постављено 11 стубова са расве

том. Сада је тај пут осветљен и сигурно је
да ће, захваљујући томе, безбедност свих
учесника у саобраћају бити знатно већа рекао је председник румске општине Сла
ђан Манчић.
Он је најавио да ће, и на другим локаци
јама где су слични проблеми, бити поста
вљена потребна јавна расвета - све у циљу
безбедности учесника у саобраћају. 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

О

ткако се појавио овај
Али, шта год да неко има
паралелни живот на
против у вези са предлогом
интернету, људи пишу
да се овај део града и
свашта као на тарабама.
званично преименује у
Читајући један од посећенијих
Шуњино сокаче, нека се
сремскомитровачких портала
замисли где у Сремској
наишао сам и на текст који се
Митровици стоји највећа
надовезује на коментар овог
фотографија (као постер
новинара и чији део гласи:
божемепрости!) нашег
...Но, без обзира да ли ће
покојног, такорећи свеца
зли језици Митровицу
још за живота, патријарха
називати Жвалојициним
Павла. Та велика
Кењиградом или ће причати
фотографија/слика налази
приче о балванима, постоје
се у кафани Двор, црквеном
и добронамерни коментари
легату који је Шуња
који долазе од људи који
оплеменио претворивши га
препознају дух савремене
у православни
Митровице. Јер, што би
угоститељски објекат. Где
рекао онај чувени кантаутор
се точи православна
из Хесне Ратко Копчић,
жестина и још
Митровица нема Скадарлију,
православније пиво. Лично
али има Хесну и Јалију. Да
нисам много познавао
проширимо тему, нема
покојног патријарха, знам
Митровица ни Кнез
да је јео као птичица и не
Михајлову, али има бар делић
знам никог ко би смео рећи
шарма рецимо чувеног
да га је видео да
београдског Чумићевог
бадаваџише по кафани уз
Сокачета. То је онај део
шкембиће и шприцер, али
пешачке зоне који се
Шуња је, као искусни
простире на простору од
кафеџија, свакако имао
зграде Полиције до порте
добар разлог што је његову
цркве Светог Димитрија. Тај
слику ставио на видно
простор извикан је од
место у бирцузу. Ту слику
стране неких новинара као
треба да добро уоче сви
„Шуњино сокаче“. Шуња је
евентуални тржишни,
уметничко и име познато
финансијски, санитарни и ко
међу митровачким
зна какви све инспектори,
кафеџијама и у свету
кад се дрзну да са неким
буразерског бизниса. Особи
лошим намерама бану у
са тим именом се од стране
објекат као такав.
ПРВИ УГОСТИТЕЉ МИТРОВИЦЕ: Миодраг Цвијић Шуња
Српске православне
Не знам да ли је владика,
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 објектуспоменику да ставља и пластичне
прозоре. Времена се мењају, а људи
ПРИЗОРИ ИЗ ШУЊИНОГ СОКАЧЕТА: Пицерија ХL...
обашка.

M NOVINE

12. APRIL 2017.

...ентеријер са патријарховом сликом...

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...
ако 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

Т

...и екстеријер ресторана Двор

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
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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
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Квалитетнији
јавни превоз

Скупштина општине Стара Пазова

Н

а тринаестом заседању Скупштине
општине Стара Пазова које је одр
жано 5. априла, усвојене су важне
одлуке и решења која се односе на про
сторно планирање, јавни линијски превоз,
функционисање базена и на друге обла
сти од интереса за грађане старопазовач
ке општине. План генералне регулације
насеља Стара Пазова, повучен је са
дневног реда на предлог Општинског
већа.
Отварајући 13. скупштинско заседање
председник Горан Јовић упутио је честит
ку Александру Вучићу.
- И на почетку седнице у име Скупшти
не општине Стара Пазова желим да
честитам господину Александру Вучићу
избор за председника Србије, рекао је
председник СО Стара Пазова.
План генералне регулације насеља
Стара Пазова због техничке грешке у
регулацији улица у појединим блоковима,
на предлог Општинског већа, повучен је
са дневног реда, а прихваћене су измене
и допуне Плана генералне регулације
Сурдука. У расправи о промени оснивач
ког акта „Водовода и канализације“ одбор
ници опозиције упозоравали су на квали
тет воде, и предлагали везивање водо
водне мреже за београдску. Управљање
комплексом базена поверено је Водоводу
и канализацији, а усвојене су и одлуке о
грађевинском земљишту у јавној својини,
о утврђивању доприноса за уређење гра
ђевинског земљишта, затим одлука која
се односи на давање у закуп пословног
простора, а највише гласова добио је
Локални акциони план за унапређење
положаја Рома до 2021. године и одлука о
измени и допуни одлуке о оснивању саве
та за међунационалне односе.
У расправи о одлуци о јавном линиј
ском превозу путника, одборници опози
ције критички су говорили о односу вла
сти према овом питању захтевајући вра
ћање БГ воза и довођење аутобуса Град
ског саобраћајног предузећа. Милан Беа
ра, заменик председника општине је одго

варајући нагласио да је ово прва општин
ска власт која је озбиљно почела да се
бави овим проблемом.
- А то је доказ о Студији изводљивости
коју сте видели, то је доказ да константно
радимо и имамо свакодневне разговоре
са градом Београдом. Закон се у међу
времену мењао о комуналним делатно
стима. Ми сада усклађујемо наша акта са
тим законом. По новом закону мораће се
радити јавно приватно партнерство истакао је Милан Беара, заменик пред
седника Општине Стара Пазова.
Општина Стара Пазова нема јавно
предузеће за превоз путника, рекао је
Беара.
- Ја се искрено надам што пише и овде
у седмом пасусу, члан 41, да ће се због
техничких ствари „Ласти“ продужити на
шест месеци обављање ком уналне
делатности, зато што не можемо технички
да стигнемо све да урадимо за тај период,
а да не бисмо дошли у неки вакум, да
наши грађани дођу у проблем да немају
превоз - додао је Милан Беара, заменик
председника Општине Стара Пазова.
о његовим речима, веома брзо се
може реализовати линија за везу са
интегрисаним градским превозом у
Београду, али је циљ да се овај проблем
реши у интересу свих грађана, а не само
у појединим насељима. У току су технички
преговори око карата за вожњу, рекао је
Беара и нагласио да ће ново решење
донети знатно јефтинији превоз него што
је сада. Зелено светло добила је ова
одлука, али и одлуке о привременим
објектима, о радном, времену угоститељ
ских објеката, о одвођењу атмосферских
и отпадних вод, као и одлуке о јавним
паркиралиштима и држању домаћих
животиња.
Нови одборник Демократске странке
Блажо Поповић положио је заклетву, а
Јовић је у име Скупштине честитао одла
зак у пензију одборнику, доктору Миши
Филипу.

М. М.
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Нове куће за
27 породица
У општини Стара Пазова реализован је
пројекат „Побољшање услова живота Рома
и других маргинализованих група, превен
ција илегалних миграција и подстицање
реинтеграције повратника у Србију“ који се
бави побољшањем услова становања у
ромским насељима старопазовачке општи
не. Покровитељи пројекта су Општина Ста
ра Пазова и Новосадска хуманитарна орга
низација ЕХО. Живот без основних услова
незамислив је у 21. веку, а куће без прозо
ра и врата, а пре свега без купатила слика
је које ће се нерадо сећати 27 најугрожени
јих ромских породица у старопазовчким
насељима. Купатила за ове породице више
нису само сан, а поред тога током прошле
године константно се радило и на рекон
струкцији кућа и поправци оштећених
делова домова у којима живе Роми. У 17
ромских домова изграђена су купатила, док
је реконструисано укупно 10 кућа у Старој
Пазови, Војки и Крњешевцима. Поред тога,
објекти у којима живе Роми у поступку су
легализације што говори о активној бризи
локалне самоуправе о условима живота
ове популације. 
С. С.

ПУТ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ

Посађено
1.800 стабала
Социо - хуманитарна организација като
личке цркве Каритас Србије реализује про
грам „Смањивање ризика од природних
катастрофа“. С тим у вези, поменута орга
низација определила је донацију намење
ну за садњу ветрозаштитног појаса на пут
ном потезу Стара Пазова - Голубинци која
је реализована у сарадњи са Ротари клу
бом Стара Пазова и ЈКП „Чистоћа“. За
набавку 1.800 садница јавора и јасена
поменута организација определила је око
три хиљаде евра, док је из Ротари клуба
Стара Пазова најављено подизање ветро
заштитних појасева и на другим путним
правцима у старопазовачкој општини. У
пројекат је укључено и ЈКП „Комуналац“
чији радници су посадили саднице и они ће
надаље бринути о њима.
С. С.

АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Највиша оцена за
старопазовачки
Дом здравља
Оцењивачи Агенције за акредитацију
дали су највишу оцену Дому здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ у Старој Пазови,
након ненајављене посете. Стандарди за
акредитацију Домова здравља могу се
поделити у четири категорије: стандарди у
вези са лечењем, односно услугама пруже
ним пацијенту, стандарди за рад лаборато
рија, радиолошке дијагностике и апотеке,
стандарди рада пратећих служби и стан
дарди који се односе на руковођење и
управљање. На рад свих служби пазовач
ког Дома здравља комисија није имала
ниједну замерку.
Ј. К.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

мешовите хелик оптерске екстрадиле,
полицијске станице и Општине Стара Пазо
ва. Турнир је одигран у спортском центру
Арена у Новој Пазови. 
А. О.

Право на помоћ
У општини Стара Пазова право на новча
ну социјалну помоћ у 2016. години оствари
ло је 2.103 лица, односно 1.097 породица
што чини свега три посто од укупног броја
становника у општини. О праву на новчану
социјалну помоћ, одлучује Центар за соци
јални рад основан за територију на којој
подносилац захтева има пребивалиште,
односно боравиште. Основица за утврђи
вање висине новчане социјалне помоћи
усклађена је са индексом потрошачких
цена и тренутно за појединца, односно
носиоца права у породици износи 7.946
динара, за сваку наредну одраслу особу у
породици 3.973 динара и за дете до 18
година 2.384 динара.
С. С.

ПОЗОРИШТЕ ИЗ НОВЕ ПАЗОВЕ

Најбоља представа
у Срему
Представу „Браћо и сестре“ Аматерског
позоришта „Мирко Таталовић Ћира“ из
Нове Пазове, у режији Александра Бака,
предложио је селектор општинских смотри
Золтан Фридман, позоришни редитељ из
Руме, као првопласирану у даљем такми
чарском циклусу у зони Срема. Од осам
представа у сремској продукцији, колико је
погледао током претходног месеца, за
додатну селекцију, селектор предлаже и
представе „Једна ноћ само“ Аматерског
позоришта Културно - уметничког друштва
„Бриле“ из Беочина и „Павиљони“ Позори
шта младих аматера Културног центра
Пећинци. Такође је дао предлог да се две
представе из Срема кандидују за Омладин
ски фестивал у Кули и то „Милица од
пепла“ Аматерског позоришта „Мирко Тата
ловић Ћира“ из Нове Пазове, у режији
Антонеле Бјелић и „Дом за вешање“ Ама
терског позоришта „Пепо Крсто“ из Сурду
ка, у режији учитеља Душана Радојчића.
Ј. К.

СКУД „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Ускршњи базар
Ускршњи базар одржан за викенд 8. и 9.
априла, у просторијама СКУД „Херој Јанко
Чмелик“ у Старој Пазови окупио је ове годи
не 36 излагача, из удружења са територије
старопазовачке општине, али и из околине.
Базар је отворила Љибушка Лак атош,
председница Друштва „Чмелик“ изразивши
наду да ће ова манифестација постати тра
диционална на задовољство учесника и
посетилаца, честитајући уједно свима
предстојеће ускршње празнике. 
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Трибина
за родитеље
Како је добро информисање основ аде
кватног и квалитетног деловања у ПУ
„Радост“ у насељу Бановци Дунав одржана
је традиционална трибина за родитеље
под називом „Како припремити дете за
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Изградња
спортских сала
полазак у школу“, на којој су учествовали
представници вртића и подручних школа. С
обзиром на то да родитељи имају могућ
ност избора у коју школу ће уписати своје
дете, кратком презентацијом представље
на је најпре ОШ „Никола Тесла“ у Новим
Бановцима. Што се тиче старобановачке
школе „Слободан Савковић“ приказан је
њен ентеријер и указано је на школске и
ваншколске активности, а истакнуто је да
су ученици до сада били веома успешни на
свим нивоима такмичења, као и да постоји
тенденција пораста броја ученик а. Од
представника вртића родитељи су могли
да чују и о значају говорно језичког развоја
код деце и сајбер насиљу. Предшколску
установу „Радост“ завршава 210 деце која
ће у школској 2017/2018. постати прваци.
К. Л.

ЕКОЛОГИЈА

Третман
отпадних вода
У Старој Пазови 4. априла одржана је
прва радион
 ица у оквиру пројекта третмана
отпадних вода кроз искоришћење ресурса,
који финансира Обједињени истраживачки
центар Европске комисије. Као део Страте
гије Европске уније за Дунавски регион у
Србији, ово је пилот пројекат у коме уче
ствују Општине Стара Пазова и Инђија. У
Србији се третира свега 10 до 11 одсто
отпадних вода и то на класичан начин, да
би се добила чиста вода. Али отпадне воде
садрже и ресурсе које је такође могуће
искористити, што је управо циљ овог про
јекта. Међународни експерти представили
су иновативна решења третмана отпадних
вода, односно два концепта, централизова
ни приступ једним пречишћивачем и могућ
ности стварања зелене енергије и рецикли
рање нутријената које отпадне воде садр
же. 
Ј. К.

СПОРТ

Турнир у малом
фудбалу
Екипа Општине Стара Пазова победник
је турнира у малом фудбалу, који се сваког
шестог априла организује у част погинулих
пилота шестог ловачког пука, који су дали
животе за одбрану Београда у Другом свет
ском рату. Пројекат „Херојима у част“ има
за циљ чување од заборава витезова бео
градског неба. Организатор сада већ дуге
традиције окупљања и одигравања фуд
балских утакмица је 204. ваздухопловна
бригада војног аеродрома Батајница, а на
турниру су учествовали и припадници 890.

Ако се према успесима спортиста, огле
да улагање у спортску инфраструктуру,
онда је општина Стара Пазова добар при
мер такве праксе. Према наводима одеље
ња за спорт и омладину годинама уназад
се значајна средства издвајају из буџета за
улагања у спорт. Сви фудбалски терени
имају модерне подземно заливне системе,
наткривене трибине као и комплетно уре
ђене управне зграде. Да Општина прави
један равномерни развој инфраструктуре,
показује и чињеница да свако место сем
села Крњешевци поседује бар по једну
школску салу. Одбојка и кошарка су се
великим успесима издвојили у овој Општи
ни, па су и првобитне хале постале мале с
прам ранга такмичења и посете публике.
Челници клубова прижељкују изградњу
нове спортске хале која ће задовољити
њихове потребе. Спортисти по правилу
скромни, истичу да без помоћи Општине,
не би постигли тренутне успехе, као и да не
би било перспективе за будуће генерације
које долазе. 73 регистрована спортска
колектива својим радом и успехом, намет
нули су општини Стара Пазова епитет
спортске и тиме је обавезали да и даље
улаже у развој спорта. 
А. О.

Посета деце из Пуле

Више од тридесет дечака, фудбалера,
распоређени у две селекције Истре из Пуле
боравили су у недељу, 9. априла, у Старој
Пазови, обишли Спортски центар и одигра
ли пријатељске утакмице са вршњацима из
„Омладинца“ из Нових Бановаца и „Поду
навца“ из Белегиша. Гости из Пуле у прат
њи родитеља и чланова Фудбалског клуба
„Истра“, четири дана су боравили у Србији,
а у Београду су били гости „Црвене Зве
зде“. У Старој Пазови их је дочекао у име
Општине Велибор Катић, начелник за спорт
и омладину, који је најавио да ће се сарад
ња наставити и да ће постати традицио
нална како би се деца дружила у старопа
зовачкој општини али и у Пули. Милан
Рашула организатор доласка деце из Пуле
је истакао да сарадња са Општином Стара
Пазова већ постоји захваљујући председ
нику Ђорђу Радиновићу и да она превази
лази спортске оквире, јер је још раније
потписан Протокол о сарадњи Културног
центра из Пуле и Центра за културу из Ста
ре Пазове, у време посете делегације наше
Општине Истри. 
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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Културни центар

Домаћин младим
ствараоцима
Председница Општине Пећинци Дубравк а
Ковачевић Суботички 5. априла је свечано отво
рила Зонску смотру дечјег драмског стварала
штва Срема, којој је трећу годину заредом дома
ћин пећиначки Културни центар, у организацији
Савеза уметничког стваралаштва Војводине, а
под покровитељством пећиначке локалне самоу
праве.
Смотру је отворила представа Драмске секције
Културног центра Пећинци „Краљевски фести
вал“, рађена по тексту Толета Николетића у режи
ји Драгане Кнежевић, а током два дана, на Смо
три је одиграно 14 позоришних представа из
целог Срема.
Најбоље представе по оцени селектора Смо
тре Миљана Војновића пласирале су се на „Мај
ске сусрете“ у Темерину од 9. до 11. маја, где ће
се надметати са најбољим представама из целе
Војводине. По Војновићевим речима у општини
пећинци се последњих година континуирано ради
на развоју дечјег драмског стваралаштва и тај
рад даје резултате.
- Ми смо као људи из професије настојали да
допринесемо колико можемо, али најважнији је
био одзив педагога који воде радионице и деце
наравно. Можемо са поносом констатовати да се
дечје драмско стваралаштво развија у овој среди
ни. Стално смо у некој врсти надоградње досада
шње сарадње. Очекујем још боље резултате и да
ће досадашњи развој наставити својим природ
ним током – рекао нам је Војновић.
Секретар Савеза уметничког стваралаштва
Војводине Саво Мучибабић каже да му је драго
што су Пећинци домаћин овакве манифестације,
јер је циљ Савеза, који окупља 250.000 људи у
180 различитих делатности, да манифестације у
свим областима стваралаштва дислоцира широм
Војводине.
- Пећинци су се показали као одличан дома
ћин. Веома је добро што је Културни центар орга
низовао школску децу и омогућио им да се сретну
са позоришним представама. То је прави пут како
децу увести у позоришну уметност, а Пећинци све
манифестације којих су се прихватили организују
на изванредан начин – изјавио је Мучибабић.
Прва жена Општине Пећинци нагласила је да
пећиначка локална самоуправа разуме значај
развијања талената код деце, било да је у питању
таленат за спорт, таленат за уметност или било
који други таленат.
- Када је у питању таленат за уметност, локал
на самоуправа и Културни центар Пећинци кроз
разне секције и програме пружају прилику најмла
ђима да искажу свој таленат и да га развијају –
рекла је Ковачевић Суботички.

Уручење уговора за изградњу канализације у Доњем Товарнику

СРЕДСТВА ИЗ ПОКРАЈИНЕ

Канализација у
Доњем Товарнику

У

Новом Саду потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић и покрајински се
кретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство Вук Радојевић 6. априла уручили су
уговоре председницима локалних самоуправа, ко
је су оствариле право на бесповратна средства по
основу два конкурса Покрајинског секретаријата за
пољопривреду: за уклањање дивљих депонија са
пољопривредног земљишта и привођење намени
тог земљишта, и за доделу средстава за суфинан
сирање изградње и реконструкције водних објека
та у јавној својини и објеката фекалне канализаци
је у 2017. години.
Општина Пећинци једна је од 11 локалних са
моуправа које су добиле средства по другом кон
курсу за изградњу фекалне канализације у Доњем
Товарнику. Бесповратна средства додељена по
овом конкурсу у износу од 20 милиона динара
односе се на изградњу прве фазе канализације
у којој ће локална самоуправа учествовати са пет
милиона, а уговор је испред Општине Пећинци
потписала председница Дубравка Ковачевић Су
ботички, која је том приликом истакла значај подр

шке и сарадње са Покрајинском владом.
- Спровођење политике руралног развоја Покра
јинске владе и подизање квалитета живота на селу,
нама као Општини са 15 насељених места доста
значи. Зато смо конкурисали за овај пројекат из
градње фекалне канализације у Доњем Товарнику,
а наставићемо да конкуришемо и даље, како би се
сва села у нашој општини равномерно развијала –
истакла је прва жена пећиначке општине.
Потпредседник Покрајинске владе честитао је
председницима локалних самоуправа на доброј
припреми пројеката и конкурсне документације и
позвао их да буду спремни да и убудуће учествују,
како на покрајинским тако и на републичким кон
курсима, чиме ће допринети развоју својих среди
на, а покрајински секретар за пољопривреду Вук
Радојевић нагласио је значај мера које спроводи
Секретаријат јер се њима води рачуна о потреба
ма мањих насељених места, те су за конкурс за
доделу средстава за суфинансирање изградње и
реконструкције водних објеката у јавној својини
укупно опредељена средства у износу од 132,5 ми
лион
 а динара.

ПРОБЛЕМИ СТОЧАРА ИЗ КУПИНОВА И ОБРЕЖА

Подршка СНС око решавања
проблема са Војводинашумама
Н
а састанку са представницима Удружења
сточара из Купинова и Обрежа, повере
ник Општинског одбора Српске напредне
странке Пећинци Милорад Пантић рекао је да су
апсолутно оправдани захтеви сточара да ЈП Вој
водинашуме престане да из године у годину сма
њује простор намењен за испашу стоке у оквиру
Специјалног резервата природе Обедска бара и
најавио да ће пећиначки одбор СНС подржати
сточаре у овим захтевима.
- Недопустиво је да Војводинашуме сточари
ма систематично смањују простор за испашу
на просторима на којима су вековима напасали
своја стада, потпуно занемарујући чињеницу да
овим људима од тога зависи њихова и егзистен
ција њихових породица. Посебно је недопусти
во да и оно мало простора на којем је испаша
дозвољена буде лоцирано у засадима канадске
тополе где стока нема чиме да се храни, што у

Војводинашумама врло добро знају – рекао је
Пантић.
Он је нагласио и да за испашу нема законских
препрека и да је непримерено да Војводинашу
ме своје понашање правдају правилницима које
саме пишу.
- На неколико састанака који су до сада ор
ганизовани са циљем да се нађе компромисно
решење представници Војводинашума су се
позивали на правилнике, као да су правилни
ци „богом дани“ и као да те исте правилнике не
доноси управо руководство овог јавног преду
зећа. Упозоравам Војводинашуме да престану
са злоупотребом управљачких права над СРП
Обедска бара и да се озбиљно посвете пронала
жењу компромисног решења, којим ће домаћем
становништву бити омогућено да своја стада на
паса на површинама одговарајуће величине и у
храстовим шумама које обезбеђују обиље хране

за стоку – нагласио је први човек пећиначких на
предњака.
Пантић је сточарима из Купинова, Обрежа и
осталих насеља која гравитирају према Обед
ској бари обећао безрезервну подршку СНС-а,
јер су, како је рекао, захтеви сточара апсолутно
оправдани.
- И као што сточари не могу да одустану од
својих захтева, тако ни Српска напредна стран
ка не може да одустане од подршке овим људи
ма којима Војводинашуме својим понашањем
угрожавају опстанак. СНС ће као најбројнија по
литичка организација у општини Пећинци иско
ристити свој утицај да допринесе да се захтеви
сточара чују и усвоје, а уколико се Војводинашу
ме остану при ставу да сточаре треба протерати
из Обедске баре, спремни смо да на протести
ма станемо раме уз раме са домаћим становни
штвом – обећао је Милорад Пантић.
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ШИД: САСТАНАК МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Jавна предузећа важан
чинилац у одбрани од поплава

Томислав Јанковић и Ромко Папуга

У

сали Скупштине општине Шид у
четвртак 6. априла, одржан је трећи
састанак Mеђуопштинске радне гру
пе за заштиту животне средине и упра
вљања ризицима. На састанку су прису
ствовали представници седам општина
из Србије, Босне и Херцеговине и
дистрикта Брчко, а главна тема састанка
била је „План реаговања у јавним кому
налним предузећима у кризним ситуаци
јама“. Посебан осврт на одржаном састан
ку, дат је на ЈКП „Водовод“.
- Све више се приближавамо правим
циљевима који су важни на овом пројекту,
а то је на првом месту едукација свих уче
сника у ванредним ситуацијама. Посебан
акценат ставили смо на рад ЈКП „Водо
вод“, јер знамо да је у време последњих
поплава, то јавно предузеће дало велики
допринос у спасавању људи и имовине у
Јамени. Утврдили смо одређене методо
логије, планове, упутства и све оно што

Састанак радне групе

би заиста требало урадити у ванредним
ситуацијама, како би се помогло људима
у заштити њихове имовине. Надам се да
ће сви учесници овог састанка, све ово
што обрађујемо у пракси и примењивати,
како би ЈКП „Водовод“ било лакше да у
таквим ситуацијама и реагује. С друге
стране, надам се да ће сви они који од тог
јавног предузећа очекују помоћ, знати
шта у таквим приликама од тог предуз ећа
могу да очекују - истакао је менаџер про
јекта Ромко Папуга.
Дистрикт Брчко такође је партнер у про
јекту. Сваки састанак међуопштинске рад
не групе, према њиховим речима, нуди им
нова сазнања како би успешније реагова
ли у евентуалним ванредним ситуација
ма.
- Ситуација за време последњих попла
ва код нас била је изузетно тешка. У Брч
ком је више од 40 одсто територије било
покривено водом, слична ситуација је

била и у општини Брод, али је важно да
није било људских жртава. Штете су биле
огромне и ми још увек трпимо последице.
И данас је становништво у страху од
могућих поплава, али јавна сигурност
дистрикта Брчко, редовно врши обуке са
циљем упознавања становништва. Цело
купна територија дистрикта Брчког је уве
зана и у сваком моменту су спремни на
одговор у било каквој ванредној ситуаци
ји. Наша јавна предуз ећа су већ укључе
на у систем одбране од поплава и имају
законску обавезу да у томе учествују.
Брчко и Брод кроз овај пројекат добијају
око 600.000 евра и од тих средстава купи
ћемо камион, багер, теренска возила,
чамце, мале пумпе за воду и осталу опре
му. Оно што би у Брчком требало највише
су пумпе високог капацитета, а у плану
нам је и изградње бране у неком наред
ном периоду - истакла је координаторка
пројекта дистрикта Брчк о Данијела
Тешић.
Партнер у пројекту је и Град Сремска
Митровица. Како истичу, јавна предузећа
представљају јак стуб одбране од попла
ва.
- Презентовали смо упутство о начини
ма реаг овања у ванредним ситуацијама.
Оно је с једне стране сублимирано са
законским обавезама које јавна предузе
ћа имају, са искуствима која смо у време
поплава 2014. године имали ми у Србији,
са искуствима која су имали наши партне
ри у суседном региону - рекао је председ
ник међуопштинске радне групе Томи
слав Јанковић.
Трећи радни састанак у Шиду, органи
зован је у оквиру пројекта „Хитан одговор
– одмах“, прекограничног програма Срби
ја и Босна и Херцеговина, а у оквиру
инструмента за предприступну помоћ
(ИПА).
М. Н.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Нова аутобуска стајалишта

Н

а дневном реду 11. седнице
Скупштине општине Инђија одр
жаној у среду, 5. априла нашло
се 20 тачака. Инђијски одборници,
између осталог, донели су одлуку ко
ја се тиче повећања накнаде за поро
дице са прворођеним дететом са 30
на 40 хиљада динара, као и одлуку о
остваривању права на финансирање
трошкова вантелесне оплодње. Обе
одлуке донете су као подстицај ната
литету на територији општине Инђија,
истиче Милан Предојевић, председник
Скупштине општине.
- Као друштвено одговорна заједни
ца водимо рачуна о наталитету у нашој
општини и на све расположиве начине
трудимо се да допринесемо квалитет
нијем начину живота свих наших гра
ђана. Повећање накнаде и финанси
рање трошкова вантелесне оплодње
за трећи и четврти покушај, само су
део те друштвено одговорне политике
за коју ћемо се и даље залагати - иста
као је Предојевић и додао:
- Одлучили смо да, за разлику од
Републике, старосну границу за жене
које ће са својим партнерима путем
вантелесне оплодње покушати да до
ђу до потомства, повећамо са 42 на 44
година. На тај начин пружили смо шан
су већем броју дама.
Одборници СО Инђија усвојили су и
измењену одлуку о месним заједница
ма која се односи на усклађивање са
важећим законским актима. Такође,

Заседање локалног парламента у Инђији

Скупштина општине већином одбор
ничких гласова донела је и решење о
именовању Комисије за спровођење
избора за савете месних заједница на
подручју општине Инђија, која броји
пет чланова. Како је навео Предоје
вић, избори за савете месних зајед
ница требали би да буду спроведени
током маја.
Одлуком о одређивању аутобуских
стајалишта за градски и приградски
превоз путника, за коју је гласала ве
ћина одборника, предвиђено је да се
за градски превоз на територији оп
штине Инђија обезбеди 40 стајалишта,

како би у свим деловима града мрежа
превоза ефикасно функционисала. На
подручју Инђије, раније је идентифи
ковано 21 стајалиште за потребе при
градског саоб
 раћаја, а у осталих десет
насељених места опремљено је још
40 стајалишта за приградски превоз.
Како је раније истакао Владимир Гак,
председник Општине Инђија, приведе
на су намени два стајалишта у центру
Инђије, код Тржног центра „Слобода“
и код зграде Суда за међуградски пре
воз, јер је једино званично стајалиште
на Аутобуској станици.
М. Ђ.

НЕОПХОДНА ОБНОВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

Донацијама до нових камиона

Ч

елни људи Општине Инђија
више пута су указивали на лоше
стање затечено у ЈКП „Комуна
лац“ у погледу механизације која је у
употреби и по 24 сата дневно. Зим
ска служба функционисала је скоро
беспрекорно у претходним месецима,
иако су се дешавали чести кварови
због дотрајалости.
Како истиче Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија, камиони

су стари и по 30, 40 година и њихов
задатак у наредном периоду је да про
нађу начин на који ће извршити обно
ву механизације.
- Од директора „Комуналца“ смо
добили информацију да је неопход
на набавка једног камиона и једног
кипера. Морамо наћи решење бар
да решимо елементарне проблеме
са механизацијом, која је и више него
у очајном стању. До набавке нових

Побољшана наплата дуговања
ЈКП „Комуналац“ Инђија побољшало је
наплату у претходном периоду, пре свега
заосталих дуговања јер, како каже пред
седник Општине, не дозвољавају застаре
лост потраживања.
- У претходном периоду измирили смо
део заосталих потраживања која локална
самоуправа има према „Комуналцу“, уз
редовно сервисирање нових обавеза.
Како би изгледало да се ми понашамо као

претходно руководство? Тада би „Комуна
лац“ за три месеца престао са радом, јер
када смо преуз ели одговорност за наше
грађане , у првом месецу није било доб
вољно средстава ни за плате радницима
„Комуналца“. Ми такву ситуацију нећемо
дозволити, јер се домаћински понашамо
према свим нашим јавним предуз ећима и
циљ нам је да их опоравимо - објашњава
Гак.

камиона тешко да можемо доћи у
ситуацији у којој се сада налазимо те
ћемо сходно потребама и располо
живим средствима, кренути у набав
ку половног возила које се налази у
добром стању, али и које је „млађе“ од
онога чиме „Комуналац“ тренутно рас
полаже – каже Гак.
ЈКП „Комуналац“ у претходних шест
месеци добио је донацију од београд
ске „Чистоће“ у виду једног камио
на смећара. Како каже председник
Општине Инђија покушаће да дођу до
неких, нових донација.
- Покушаћемо преко донација да
дођемо до нове механизације, али
је срамотно да на такав начин једна
општина, која је позната у јавности као
најбоља и најуспешнија, чека да неко
донира оно што би сами требали да
набавимо. Нажалост, таква је затече
на ситуац
 ија и тренутно ту ништа не
можемо да променимо - каже на крају
Гак.
М. Ђ.
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ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА РУМА

Такмичење
из ветерине
Најбољи ученици, њих 25 из исто толи
ко пољопривредних школа се такмичило
у Руми, на 18. Републичком такмичењу из
области ветеринарске медицине, које је
одржано у Пољопривредној школи „Сте
ван Петровић“ Бриле.
Такмичење је отворено 6.априла, а уче
нике и њихове професоре поздравио је
Ненад Катанић, помоћник министра за по
љопривреду који је и сам био ђак румске
Пољопривредне школе. Он је изразио за
довољство што ова школа унапређује свој
рад, те је тако недавно отворила савреме
ни кабинет за ветерину и сточарство.

Састанак Система 48

ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

У току провера
инсталација
Апелујемо на све наше кориснике да сарађују са рад
ницима који се налазе на терену и долазе на њихове
адресе како бисмо избегли, евентуалне неправилности
и непријатне ситуације, истакао је Душан Лемаић, в.д
директора ЈП „Ингас“ Инђија

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак, 7.
априла нашао се, између оста
лог, двонедељни извештај ЈП „Ингас“.
Према речима в.д директора Душана
Лемаића интензивирана је провера
унутрашњих гасних инсталација на
територији целе општине. До сада је
урађено 247 провера и нису уочене
неке озбиљније неправилности.
- Апелујемо на све наше кориснике
да сарађују са радницима који се
налазе на терену и долазе на њихове
адресе како би смо избегли, евентуал
не неправилности и непријатне ситуа
ције - истиче Лемаић и наводи да се
све уочене неправилности отклањају
у року од три дана напомињући да је у
току и контрола целокупног челичног
гасовода.
Седам прикључак а на гасоводну
мрежу извршено је од почетка године,
а у наредном периоду биће прикључе
но још шест нових корисника. Упоре
ђујући ове податке са јуном прошле
године, када су прикључили свега два
нова корисника, Лемаић истиче да је
повољна цена прикључка, али и гаса
утицала на повећање броја корисни
ка.
Упоредо са повећањем броја кори
сника и осталим редовним пословима,
ЈП „Ингас“ упутио је у претходном
извештајном периоду 450 опомена

корисницима са дуговањима преко 20
хиљада динара.
- Морали смо да кренемо у интен
зивнију наплату потраживања, јер је
прошла грејна сезона. Локална самоу
права је, поред редовних обавеза, сер
висирала и оне из ранијег периода, те
се дуг према нашем предузећу сма
њио са 72 на 59 милиона динара. Ми
никако не смемо да дозволимо заста
ру ниједног дуга, те ћемо слати и даље
опомене, а у року од три дана уколико
се дуговања не измире, мораћемо и да
искључујемо са мреже – каже дирек
тор ЈП „Ингас“ и подсећа да током греј
не сезоне није било поскупљења гаса,
иако је то јавно предузеће плаћало
вишу цену „Србијагасу“.
- После грејне сезоне стекли су се
услови да затражимо сагласност од
ресорног Министарства и Агенције за
енергетику за повећање цене гаса.
Уколико добијемо сагласност, нова
цена биће виша за 14,5 одсто, што зна
чи да ће почев од 1. јуна домаћинства
кубни метар гаса плаћати 38,89 дина
ра.
Лемаић за крај истиче да су са мар
товским рачунима свим корисницима
гаса на територији општине Инђија
стигла обавештења о сагласности која
је упућена Агенцији за енергетику, а
које се односи на повећање цене гаса.
М. Ђ.

Милан Ковачевић
- То је доказ да се школа развија на пра
ви начин, да има све више ученика који ће
се убудуће бавити пољопривредом. Као
бивши ђак ове школе данас сам овде да
бих дао подршку овим младим људима
који се баве ветеринарском медицином
што је свакако будућност бављења по
љопривредом. Сви који су овде су својим
квалитетом дошли до самог републичког
такмичења, ово је најбројније надметање
до сада, и није толико важно ко ће победи
ти. То су најбољи такмичари сада у Србији
и свима желим да покажу стечено знање
које ће, касније, применити и у пракси - ре
као је помоћник министра Ненад Катанић.
Он је додао и да је Министарство пољо
привреде први пут ове године донело пра
вилник који се односи на младе фармере
до 40 година старости.
- Њих ћемо препознати у систему и они
ће бити посебно стимулисани да се баве
пољопривредом, јер мислим да је пољо
привреда најважнији посао у Србији - по
ручио је Катанић.
Милан Ковачевић, заменик покрајин
ског секретара за образовање и прописе,
управу и националне мањине-заједнице је
истакао да је у веома кратком времену по
други пут у Пољопривредној школи у Ру
ми.
- Ово је пољопривредна школа за при
мер, како у Војводини, тако и Србији - по
својој организованости и раду, и драго
ми је што је она домаћин овог такмиче
ња и што ученици имају прилике да пока
жу стручно знање које су стекли у својим
школама. Покрајински секретаријат је ту
да све програме школа и менџмента ових
школа помогне - рекао је Милан Коваче
вић.
С. Џ.
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КРЕАТИВНИ ХОБИ ЈОВАНКЕ ЖАГАР ИЗ РУМЕ

Гравирано јаје
као знак даривања

Јованка са делом својих радова

Ј

аје је симбол живота, али и највећег
хришћанског празника - Ускрса.
Румљанка Јованка Жагар, поред
свог редовног посла, увек има времена и
за креативне хобије. У почетку је то било
хеклање, вез, декупаж, а од пре три годи
не и нешто због чега смо са њом разго
варали баш уочи Ускрса, то је гравирање
јаја.
Као последица њеног преданог и стр
пљивог рада настало је на десетине
украсних јаја - тачније само љуске од ја
јета које подсећају на чипку, уз додатак
руком сликаног, углавном, цвећа, перли
ца, машница...
Јованка каже да од овог хобија нема
неку зараду, то је оно што воли, што јој
омогућава да се креативно изрази, али
и да својим пријатељима поклони нешто
лепо и необично за Ускрс. Репроматери
јал пуно кошта, а ако би се у складу са
тим, одредила цена, људима је то скупо,
немају новца за такве ставри.
- Хтела сам да се бавим нечим неуо
бичајенијим, мислим да то више нико у
Руми, ни околини, не ради. То је преци
зан, пипав посао, који мене смирује. То
је креација која нема краја, кад кренем
тешко се заустављам, у току рада увек
дођу неке нове идеје, стално нешто ново
пробаш, када у томе успеш задовољан
си. Често кад почнем, не знам како ће
се завршити и како ће изгледати то јаје.
Зато ми је свако различито. Не могу да
поновим два иста. Јаје је знак даривања
и знак живота и сваки пријатељ се обра

дује када му поклоним ово гравирано јаје
- каже Јованка.
Додаје да је доста сазнања о овоме
добила преко интернета, али и из соп
ственог искуства током година рада. Јаја
купује на пијаци, потом их дезинфикује,
избуши и издува садржај, а потом поново
иду у раствор за дезинфекцију.
- Није то баш једноставан поступак,
имам машину за бушење, када завршим
рад, поново га стављам у одговарајући
раствор и онда оно побели, тако да су
сва бела, нежна. Ја не волим јако шаре
на јаја. Људи када виде не могу да верују
да су то права јаја, мисле да су пластич
на - објашњава Јованка.
Додаје да је на почетку радила са хоби
машином, али је сада добила на поклон
од кћерке и њене породице праву маши
ну, са дијамантским бургијицама. Ипак се
деси да неко јаје пукне, осетљив је то и
пипав посао. Јованка каже да се морају
носити заштитне рукавице и маска због
те ситне прашине која настаје бушењем
јаја. Лети је у својој летњој радионици, а
зими се својим хобијем бави у кухињи.
Ради на кокошијим, пачијим и гушчијим
јајима.
- Сад ћу почети на нојевим јајима. Она
су велики изазов, то је захтеван и дуг
процес, а и скупа су. Код нас је нојево ја
је 3.000 динара, а у Немачкој је 10 евра.
Изазов је украшавати такво јаје, а ура
дила бих то за своју породицу и за своју
презентацију, али ако буде интересова
ња радила бих и за купце. Што се тиче

материјала који користим, идем у Нови
Сад у „Хоби центар“ - радим са „Каден
циним“ бојама, то су фине боје и доста
су скупе, али вреди за њих издвојити но
вац јер су знатно бољи ефекти, нешто
наручујем и преко интернета, ту су баш
„жестоке“ цене - прича за наше новине
Јованка Жагар.
Излагала је у Руми, на „Сремском ко
лачу“, такмичила се за „Сувенир Срема“,
за шта је добила и сертификат.
- Три уметника из Београда су оце
њивала пристигле радове, а моји су сви
прошли у смислу да сваки ресторан, хо
тел, мотел имају витрине са сувенирима
за туристе, нешто што могу понети из
Срема. На жалост, то се ништа није реа
лизовало - каже.
ованка Жагар за сада, ради сама,
није члан ниједног удружења, тако
да све оно што јој је потребно за овај
леп и захтеван хоби сама финансира,
као и своја путовања на манифестације
које се баве креативним активностима
жена.
- Сваке године сам и на „Златним ни
тима“ у Врњачкој Бањи, мој штанд буде
увек међу најлепшим, на централном ме
сту. Нешто тамо и продам, како које годи
не, зависи колико људи имају новца - ре
кла нам је на крају Јованка Жагар.
И поред тога, као и одређених здрав
ствених проблема које је имала, обећава
неће одустати од овог свог занимљивог и
креативног хобија.
Смиља Џакула

Ј

M NOVINE

12. APRIL 2017.

19

Ускршњи обичај куцања јајима

У СУСРЕТ УСКРСУ

Симбол победе
живота над смрћу
У

хришћанском свету Ускрс је
највећи празник. То је уједно и
дан када се породица окупи за
празничним столом, најчешће тради
ционално за најбогатијим ускршњим
доручком. Ове године најрадоснији
хришћански празник Ускрс обележа
ва се истог датума код православаца
и католика 16. априла. За прославља
ње Ускрса вежу се бројни симболи и
обичаји који варирају од земље до

земље, а заједничко им је украшава
ње и фарбање јаја. На Велики петак
и Велику суботу се фарбају ускршња
јаја, најчешће у црвену боју, која сим
болизује Исусову крв, али и радост и
весеље, а овај празник и даље чува
традицију породичног окупљања. Што
се тиче прослављања овог празника,
готово су исти обичаји код правосла
ваца и католика.
- У средишту кршћанства или хри

Прослава
Ускрса код
православаца
Када сване дан васкрсења Христова, са
свих торњева православних храмова, дуго
звоне сва звона и јављају долазак великог
празник а. Домаћин са својом чељади
одлази у цркву на свету васкршњу службу.
После службе, народ се међусобно
поздравља речима: „Христос Васкрсе!“ и
„Ваистину Васкрсе!“. Тај поздрав траје све
до Спасовдана, који се ове године просла
вља 25. маја.

Витомир Тодоровић, протонамесник

шћанства имамо само различиту тер
минологију, садржај је исти. У сре
дишту кршћанства стоји један криж,
један крст и једно ускрснуће. То је криж
Исуса Христа и његово славно ускр
снуће. Да се није догодило Христово
ускрснуће, ми не бисмо имали кр
шћанства. Свети Павао каже да Христ
није ускрснуо била би узалудна наша
вера, јер се кршћанство огледа у Хри
стову ускрснућу. А Ускрс проповеда да
је живот јачи од смрти, да је љубав бо
ља од мржње, да је светло јаче од та
ме и да је нада боља од очаја. То ми у
Христовом ускрснућу препознајемо и
зато је кршћанство религија живота, а
не религија гробова. Христов гроб по
стаје колевка новога живота. Ове го
дине Ускрс прослављају истог датума
и православни верници и католички
верници, а онда када се слави удру
женим снагама и радост и славље су
још већи. Ми не знамо датум када је
Христ ускрснуо, знамо како се Ускрс
израчунава и не славимо датум, него
догађај. Христ је ускрснуо на јевреј
ски благдан Пасху, а Пасха је помични
благдан и зато ми славимо помично
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Прослава Ускрса код католика

– каже жупник Римокатоличке цркве у
Сремској Митровици, велечасни Еду
Како је објаснио жупник Шпановић, међу
ард Шпановић.
католицима се Ускрс се прославља свеча
Ускрсу, као и код православних хри
но. Већ у Велику суботу одржава се бдење
шћана претходи пост.
као почетак прославе Ускрса. На ускршње
- На спомен Христових 40 дана
јутро на калварији благосиља се храна
проведених у пустињи и ми имамо
коју верници донесу у цегерима. То је хра
четрдесетодневницу, пост или кори
на која се једе за доручак, а потом следи
зму. Иако није нагласак као у право
свечана литургија или миса. Он је овом
слављу на телесном посту, одрицању
приликом честитао Ускрс свим хришћани
ма.
од хране, него је нагласак у чињењу
- Драга браћо и сестре, вама драге наше
добрих дела, у настојању да се човек
кришћанске обитељи, мајке и очеви, дјецо
обрати, постане бољи. Остали обича
и млади. Вама с теретом година, оставље
ји су готово идентични, фарбају се јаја
ности и осамљености, оскудице и болести.
у различитим бојама, кува се шунка...
Свима с теретом одговорности животног
Ми имамо исти садржај веровања.
позива и службе. Не бојимо се бити, живје
Пост данас има велику религиозну
ти и изграђивати с њиме бољи свијет! Сви
вредност, али није наглашен тако код
ма од срца: Сретан и благословен Ускрс –
католичких верника. Пост нема вред
честитао је Шпановић.
ност ако човек не једе месо, а пије ту
ђу крв. За све велико свето се ваља
припремити кроз молитву, чињење
добрих дела. Пост који нема за после
дицу да чинимо добра дела, да смо
бољи, он је узалудан. Ми сами себе
кршћани, хришћани неафирмативно
приказујемо и хришћанске вредности
су у другом плану, а обичаји и тради
ција у првом. Код кршћанства је про
блем што је често пута пренаглаше
Фарбање
на традиција, а садржај стављен са
васкршњих јаја
стране. Стога је мог позив увек, па и
моје браће православних свештени
један је од
ка, на истинско живљење кршћанске
најлепших и
вредности, а то је прослава живота,
радости, љубави и наде и онда Ускрс
најрадоснијих
има смисла. Позвани смо да као кр
шћани славећи Ускрс учинимо живот
обичаја. Прво
себи и око себе лепшим и квалитет
обојено јаје,
нијим. То је смисао Ускрса – додаје
жупник Шпановић.
оставља се на
Он напомиње да православци и ка
страну до идућег
толици нису две религије, него две
вере унутар једне религије.
Васкрса и зове
- Ми имамо различиту дисциплину,
различиту организацију цркве, али
се „чуваркућа”
нам је заједнички Исусов гроб, ус
крснуће, јеванђеље. Православци и
католици нису две религије, можемо
рећи да су то две вере унутар једне
религије. Не славимо ми другог Хри
ста. Треба да дунемо прашину тради
ције и да се загледамо. На Христову
икону пала је прашина и ми чувамо
ту прашину, а Христов лик не види
мо добро. Кад ми у први план
стављамо небитне ствари, са
мо традицију а садржај веро
вања није познат. Мислим да
су прави верници и са једне
и са друге стране у мањини –
сматра Едуард Шпановић.
Протонамесник православ
не цркве Светог Ђорђа у Ди
вошу Витомир Тодоровић
истиче да без Васкрса нема
спасења и да без Исусовог ус
крснућа не би било човечан
ства.
- Ускрс је најрадоснији наш
празник јер без Васкрса не
ма спасења. Христос да није
Ускршња јаја фарбају се на Велики петак
васкрсао, не би нас било, не

Едуард Шпановић, жупник

би било човечанства. Исус је побе
дио смрт. Седам недеља пре Ускрса
је пост. Сам Христос је постио 40 да
на па и ми постимо тај пост, један је
од најважнијих постова и најдужи је.
Сви остали постови су краћи и народ
се највише причешћује у цркви након
великог ускршњег поста. На Велики
четвртак се припрема и причешће
за болесне. У току године ми суши
мо део хлеба, честице, сваке недеље
одвајамо за тај дан и преко целе годи
не буде у цркви. На Велики четвртак
обавимо свету литургију на којој упо
требљавамо све оне сушене честице
за причешће. Тај хлеб се никада није
покварио, видите колика је моћ Бож
ја – каже протонамесник Тодоровић.
Као што бадњак горећи на огњишту
даје посебну чар божићној ноћи, та
ко исто васкршње црвено јаје значи
радост и за оне који га дају и који га
примају. Фарбање васкршњих јаја је
један од најлепших и најрадоснијих
обичаја, који се није искоренио, чак
ни у градовима. Вредна домаћица,
по устаљеној традицији, васкршња
јаја боји (фарба) на Велики петак, у
дан када се, иначе, ништа друго не
ради. Прво обојено јаје, оставља се
на страну до идућег Васкрса и зове
„чуваркућа”.
- На Велики петак се фарбају јаја
и иде се у цркву. У цркву би требало
долазити на уранак за Ускрс и доне
ти јаја која се потом освећују.
Омрси се прво јајетом, јер је
јаје симбол васкрсења, док се
прво црвено јаје оставља као
чуваркућа и стоји током целе
године. Народ заис
 та верује
у причешће и пост. Наравно,
има људи који се причешћују
и стално посте, исто тако има
људи који не схватају суштину
прославе овог великог дана
већ све раде ради традиције
– додаје Тодоровић.
Још једном ваља истаћи да
је Ускрс празник опроштења,
љубави и мира којим се слави
Христова победа над смрћу.
Сања Станетић
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Фарбана јаја и
писанице са воском

О

бичаји везани за обе
леж авањ е
највећ ег
хришћанског празника
Ускрса, углавном су слични
за све националне заједнице
које данас живе у Срему.
Ослик авање ускршњих јаја
један је од обичаја који је
заједнички за све, а којима се
радују највише најмлађи.
Ритуал фарбања јаја, данас
је нешто лакши и другачији с
обзиром на савремене мето
де које су далеко једностав
није од оних које су некада
користиле наше прабаке и
баке. Поред тог обичаја, оно
што је свакако заједничко за
све људе, то је одржавање
једне лепе традиције и оби
чаја који се практикују за вре
ме обележавања ускршњих
празника.
У Бикић Долу, где је највећи
део становништва русинске
националности, Удружење
жена „Бикићанке“ већ година
ма вредно раде на очувању
своје традиције, обичаја и
културе, карактеристичне за
Русине који живе у шидској
општини. На разноликим
штандовима у многим мести
ма шидске општине, на који
ма жене из овог удружења
често излажу своје рукотво
рине и традиционална јела
Русина, оне на посебан начин
негују све оно што је везано
за њихов идентитет. Међу
њима су и обичаји за Ускрс,
који је пред нама. На недавно
одржаној ускршњој изложби у
Вишњићеву, представиле су
своје радове који су управо
везани за предстојећи хри
шћански празник. О њиховом
раду и специфичностима
обележавања Ускрса код
Русина, разговарали смо са
предс едн ицом
удруж ењ а
жена из Бикића, Невенком
Бобаљ.
- Ускрс је за нас велики
породични празник. Тог дана
се чланови породице оку
пљају на заједничком ручку и
за мене је то велики дан.
Припреме за Ускрс почињу на
Велики петак када фарбамо
јаја. Тог дана је строг пост и
тада само кокамо кокице и
ништа друго не једемо осим
кокица и погаче. Фарбамо јаја
али правимо и писанице са
воском. Имамо специфичне

што већем броју прихвате и
млади.
- Могу рећи да је велики
број њих тај обичај и прихва
тио. И у цркви на сам дан
Ускрса буде доста младих
жена које редовно долазе.
Иако је мало село, у цркви
буде чак и по 40 цегера са
храном на посвећењу, што ми
је посебно драго - каже
Невенка.
Ускршња јаја представљају
праву атракцију за децу.
Посебне мустре које Бикићан
ке користе за ту прилику,
издвајају их од осталих.
- Кувано јаје и восак од пче
ла се топи на крају шпорета и
ја имам посебну кичицу која је
направљена са једним пле
хом на крају, коју умачем у
восак и затим цртам по јајима.
Наше мустре које користимо
су углавном крст Исуса Хри
ста, звезда, грабљице и оста
ле јако интересантне, које ми
углавном памтимо од наших
старих. Затим јаја стављамо у
разне фарбе, а затим у цегер
са осталим јајима - наводи
она.
воје обичаје везане за
култ уру и традицију,
жене из Бикића осим у
својим домовима, чувају и
негују и кроз рад Удружења
жена „Бикићанке“ и КПД „Иван
Котљаревски“. Како истиче,
важно је да се обичаји везани
за очување идентитета једне
заједнице очувају и да се тра
диција пренесе и на млађа
поколења.
- Ми желимо да сачувамо
наш идентитет и то радимо
кроз Удружење жена „Бики
ћанке“ и кроз рад КПД „Иван
Котљаревски“. Окупљамо се
редовно, чувамо наше обича
је и културе како би нашој
деци пренели све оно што је
важно за одржавање наше
традиције. Мени је драго што
су моји синови прихватили
све обичаје и надам се да ће
једног дана то пренети и на
своју децу, како би се очувала
наша традиција. Свако треба
да чува своје, али и да воле и
друге и да своје обичаје пре
носе на млађе, јер једино
тако можемо очувати своје
идентитете, сви заједно и у
слози - поручила је на крају
разговора Невенка.

С
Невенка Бобаљ

мустре које су доста година
старе и које чувамо још од
наших прабака. Након писа
ња тих мустри на јајима, ста
вљамо их у боју и то највише
у црвену за радост. На Вели
ку суботу кувамо шунку и
кобасицу, али поред тога ми
Русини правимо посебан сир
за ту прилику. Сир правимо
од млека и јаја. Јаја се заку
вавају у млеко и тај сир код
нас представља једно обред
но јело, који се на дан Ускрса
једе са шунком и кобасицом
Од те сурутке што остане од
сира када се процеди, меси
мо један специфичан хлеб
паску, коју углавном припре
мамо само за Ускрс. Паска је
нек а врста хлеба, колача
којег украшавамо. Све при
премљене намирнице шаре

на јаја, шунк у, кобасицу,
маслац, хлеб, сир и лук у
цегеру прекривеним тканим
прекривачем које само кори
стимо за ту прилику, носимо
на посвећење у цркву на дан
Ускрса, на јутарњу службу.
После службе у цркви и
посвећења хране, служимо
доручак. Највеће специфич
ности што се тиче хране код
нас Русина коју припремамо
за Ускрс су хлеб паска, сирец,
ускршња јаја која шарамо са
воском, мада сада користимо
и ове новије технике - истиче
Невенка Бобаљ.
Како истиче, на сам дан
Ускрса тежња им је да се нај
већи број цегера са храном
однесе у цркву. То је како
каже, традиција код Русина, а
жеља им је да тај обичај у
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УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ СЛОВАКА

Суботом се кувају
пихтије и фарбају јаја

Пањичке у етно соби

П

рви највећи празник Словак а
евангелиста у Војводини, а тиме
и у Старој Пазови је Божић, а
други Ускрс. Божић је бео од снега, јер
је у децембру, а Ускрс шарен, јер се
буди пролеће, цветају воћке и пролећ
но цвеће. Подједнако се и једном и
другом хришћанском празнику радују
деца. Од свих војвођанских места где
живе Словаци, једино у Старој Пазови
постоји и још увек се негује обичај под
називом „Пањичке“.

Ко су „Пањичке“?
Недељу дана пре Ускрса, када је и у
православном календару недеља –
Цвети, и евангелисти имају Цветну
недељу, када у Старој Пазови можемо
и данас као и некада видети „Пањич
ке“. То је група најчешће од три, али
може бити више девојчица предшкол
ског или млађег школског узраста, која
су ишла од куће до куће и певала
песму о цветној недељи. Девојчице су
обучене у народну ношњу а „Пањичка“
је у суштини девојчица која је не само
обучена у словачку народну ношњу
већ на глави има венац, који је некада

носила млада. Остале девојчице су
само у ношњи. Често је у групи био и
дечак који је такође обучен у народну
ношњу са шеширом на глави. Он је
најчешће носио цегер, јер су деца
после отпеване песме уз коју су игра
ле са Пањичком, добијали од домаћи
на свежа јаја, понекад и који динар, а
данас и слаткише. Некада је у свакој
улици била једна група која је ишла од
куће до куће, данас иако се ова тради
ција сачувала, ипак деца обилазе
само своје најближе рођаке. Некада је
„Пањичка“ била у народној ношњи која
се носила сваки дан а данас је то све
чана ношња, коју је некада носила
млада на венчање.

задовољством и данас спрема ношњу
за своје три унуке које желе да буду
„Пањичке“.
- Пред одлазак у домаћинства
„Пањичке“ одлазе у цркву пред крај
литургије а по изласку из цркве све
групе се ухвате у једно коло, играју и
певају поменуту песму. Данас „Пањич
ке“ после цркве одлазе и на Ускршњу
изложбу, коју више од деценије орга
низује Удружење жена СКУД „Херој
Јанко Чмелик“. И ове године је органи
зовало изложбу ускршњих јаја и дру
гих ручно рађених ускршњих предме
та.

Поред ове традиције
има још обичаја

После Цветне недеље почињу
интензивније припреме за Ускрс. Тако
од четвртка пре Ускрса, који се иначе
зове зелени, литургије су свакодневне.
На Велики петак се у цркву одлази у
црној одећи, некада ношњи. Велики
петак за хришћане евангелисте значи
и велики пост. Некада се тог дана јео
кувани кромпир, кувана јаја, млади лук
и кокице. Код Словака је само великог
петка велики пост док се под четрдесе

До Цветне недеље се некада мора
ла окречити цела кућа, чак и воћке у
дворишту, баштама и на улици, где је
највише било дудова. Данас дудова
скоро да и нема али сређивање куће је
остало, јер празник, али и пролеће
ваља дочекати у чистом, присећа се
Старопазовчанка Ана Хорват, која са

Шта се спремало за Ускрс
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Колаче за Ускрс,
најчешће ситне
некада су домаћице
припремале у
четвртак, у суботу
су се кувале пихтије и
фарбала јаја, најчешће
у љусци од црног
лука. Пихтије су се
јеле за доручак
и вечеру док се за
ускршњи ручак кувала
супа и пекло кокошје,
свињско или
зечје месо
Пањичке 90-тих
тодневним постом више подразумева
духовни пост. У том периоду се не
организују свадбе па чак ни никакве
приредбе у културно уметничким дру
штвима.
- Колаче за Ускрс, најчешће ситне
некада су домаћице припремале у
четвртак, у суботу су се кувале пихтије
и фарбала јаја, најчешће у љусци од
црног лука. Пихтије су се јеле за дору
чак и вечеру док се за ускршњи ручак
кувала супа и пекло кокошје, свињско
или зечје месо. Ускршња недеља била
је радост за децу, јер је тада долазио
зека који је у припремљена гнезда од
траве доносио слаткише, фарбана
јаја, у новије време и играчке. Ускр
шњем понедељку највише су се радо

Зузана Јонаш

вали млади. Већ од поноћи младићи
су организовано са хармоник ашем
одлазили на поливање девојака. Нека
да је поливара било у свакој улици,
поливали су редом све девојке, које су
се често сакривале да их младићи не
нађу. За девојку је био понос да је
полију, јер је то значило да ће бити
здрава целе године. И данас се ова
традиција сачувала, али поливара има
мање и одлазе само код девојака које
познају, каже Ана Хорват.

Сличности и разлике
Слични обичаји су и у другим
местима у Банату и Бачкој, где живе
Словаци. Но, разлике постоје. Тако

Марија Гашпаровски

се у Ковачици за Велики петак једу
само кокице и пије вода, каже Зузана
Јонаш. Пихтије се кувају и у овом
банатском месту, фарбају се и јаја а
има и поливара, који поред поливања
девојке и „шибају“ односно симболич
но ударају са зеленим гранчицама. У
уторак девојке поливају младиће.
У Бачком Петровцу Ускрс се сматра
великим хришћанским празником.
Некада у недељу нису ни ватру пали
ли нити кували, дакле припремили су
све у суботу а јеле су се пихтије, каже
Марија Гашпаровски. За Велики петак
су некада кували резанце и посебну
врсту тестенина, такозване „опекан
це“ са ситним сиром и са маком.
Занимљиво је да у овом бачком
месту пихтије поливају са машћу од
кобасица, која се такође спрема за
Ускрс. Деца су се некада за Ускрс
забављала на улици на љуљашкама
којих је било скоро испред сваке куће
а најлепша посластица су биле коки
це.
Када би ове словачке обичаје упо
редили са српским нашли би доста
сличности, наравно да разлике посто
је. Но, то што је најважније да у Ста
рој Пазови сви људи добре воље
поштују обичаје својих комшија и
пријатеља, без обзира на вероиспо
вест и народну припадност. Дуга је
традиција и у црквеним општинама
како православној тако и евангелич
кој да за највеће хришћанске празни
ке једни друге посећују.
Ана Симоновић
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ПОЕТСКО – СЦЕНСКО ВЕЧЕ У МИТРОВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Поез ија Жељке Аврић

Н

есвакидашње књижевно вече
одржано је 4. априла у Сремској
Митровици. На сцени Позори
шта Добрица Милутиновић седела је
публика, а наспрам ње глумци и реци
татори који су говорили поезију Жељке
Аврић, митровачке поетесе.
- У оквиру ове поетско - сценске ве
чери, коју смо назвали Од земности
до звезданих двери, спојили смо три
уметности: драмску, музичку и књижев
ну. Глумица Гордана Лукић, која води
Креативни студио Гартел режирала
је ово вече, а моју поезију су говорили
чланови Установе за неговање културе

Срем, Центра за културу Сирмијумарт
и митровачки глумци. Програм су упот
пунили Дечји хор Сирмијумарта и Ог
њен Николајевић из Музичке школе.
Ми смо уживали док смо припремали
ово вече, а надам се да је и публика
задовољна – рекла је Жељка Аврић.
А публика је свакако уживала у при
јатном дружењу уз поезију. Камо сре
ће да у Сремској Митровици има више
оваквих поетских вечери, јер публика
воли поезију, само ју је потребно при
ближити. 
Б. С.
Фото: С. Никшић

На крилима маште
Угледајући се и читајући Диса,
Настасијевића, Црњанског, Миодрага
Павловића, Бранк а Миљковића и
остале српске песнике низали су се и
настајали стихови књижевнице Жељ
ке Аврић.
На поетско сценској вечери које је
одржано у Митровачком позоришту, у
атмосфери која је била доста присни
ја од оне на коју је публика навикла,
уз пратњу музике и креативног сцен
ског наступа изговарани су стихови
oве песникиње, па су се тако низале
песме Усуд, Голубица, Молитва, Рас
пеће, Помирење… Говорници су
успели да оживе поезију и понесу
публику на крилима маште.

Све Жељкине књиге веже један
лајтмотив, а то је љубав и завичај,
који се провлаче кроз све песме.
Песме ове књижевнице су топле, лич
не и емотивне, поготово оне посвеће
не породици. Песникиња се труди да
буде аутентична српском језику, при
бегавајући често архаиз мима, у
настојању очувања матерњег језика.
Њена збирка песама Јесам доноси
освежење, оригиналност и мноштво
емоција, те се сваки читалац може
пронаћи у некој од песама. Оно што је
можда специфично за ову песникињу
је то што пише и у мушком роду, из
перспективе старца и перспективе
детета.
С. С.

Жељка Аврић

Прелудијум
Кад чујем ту песму, затворим очи и видим –
нас двоје у разговору немом.
И мада бисмо близу, ти чињаше се мени
далек, а ја теби – отуђеном.
И свему што осећасмо силно – то смрт беше,
иако тог још нисмо били свесни.
Сетне нас збораше мисли, остарисмо брижни
ми – до тада, детиње обесни.
И не знах, занета, шта се то с нама збива –
из радости смо у очај сишли.
Усред гомиле бучне одједном смо утихли –
и свак за својом звездом отишли.
Многа прођоше лета. Варљиво сећање још
трепери на ту годину снежну.
Касне се чежње јаве из магловитог некад –
на исту мелодију нежну.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ

Конкурси за унапређење
образовања

В

исоку школу струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици прошлог четвртка, 6. априла посетио је
Зоран Милошевић, покрајински секретар
за високо образовање и научноистраживачку делатност. Секретар је одржао састанак са директорком школе Горданом
Мијаиловић, представио конкурсе Секретаријата за 2017, који су намењени школама струковних студија у АП Војводини и
обишао кабинет за обуку студената.
Како се могло чути Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре „Сирмијум“ једина је високо образовна установа у Срему коју
похађа преко 500 студената на шест студијских програма. Најатрактивнији је смер
за информатичаре и за њим потражња
расте.
- Видим да ова школа пре свега финансијски стоји добро, вредно ради, има добру комуникацију и са студентима и са локалном заједницом. У овој школи се, да се
тако изразим, добро газдује, влада једна
добра, радна атмосфера која ме охрабрује и уверен сам да ова школа добро разуме своју мисију како у смислу образовања
тако и у смислу васпитања. Овом посетом
желимо да покажемо да је наша рука парт-

Обилазак Високе школе
нерства заиста искрена - рекао је секретар Милошевић.
Он је додао да има велико поверење у
наставнике, педагоге и да је Секретаријат
увек ту да их подржи и заједно са њима сагледа све што је лоше у високом образовању и изнађе начине како да те ствари реши
и отклони.
Гордана Мијаиловић, директорка Високе
школе „Сирмијум“ се захвалила покрајинском секретару на посети, али и помоћи и
доброј сарадњи у претходном периоду.
- Од секретара смо добили неке информације о будућности високог струковног

образовања, али и информације везане за
пројекте које је Покрајински секретаријат
расписао и који треба да нам помогну да
унапредимо рад и функционисање наше
Школе - рекла је Мијаиловић.
Истог дана покрајински секретар се састао и са заменицом градоначелника
Сремске Митровице Светланом Миловановић. На састанку се разговарало о пројектима које треба да буду расписани, а тичу
се високих струковних школа, као и о идеји
да се у Сремској Митровици отворио огранак Факултета техничких наука из Новог
Сада.
В. Цуцанић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ
Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650-002, 650-118

HRISTOS VASKRS
VAISTINU VASKRS

О руралном туризму
Радионица под називом „Акционо планирање“ у склопу рурално/
регионалне иницијативе „Модел
интегрисаног регионалног развоја
заснован на консензусу и широком
партнерству заинтересованих страна у области развоја руралног туризма у региону Срем“ одржана је
прошле среде, 5. априла у митровачкој Градској кући.
Ова радионица је једна од најзначајних активности која је настала у склопу претходног рада Регио-

налне развојне агенције Срем и
њених партнера у склопу пројекта
„Подршка руралном и регионалном
развоју у Републици Србији“ који
финансира Швајцарска агенција за
сарадњу (СДЦ).
Истог дана потписан је и Меморандум о сарадњи између Регионалне развојне агенције Срем и
пројекта „Подршка руралном и
регионалном развоју у Републици
Србији“.
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 Лаћарку.
Међународни дан Рома обележава

се 8. априла од 1971. са циљем указивања 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“.
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БОРБА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пробој Сремског фронта
Д

ванаестог априла 1945. године у Другом светском рату пробијен је Сремски
фронт, једно од најтежих и најтрагичнијих српских бојишта, на коме је у рововској
борби од октобра 1944. до априла 1945.
године учествовало око 250.000 војника. Ове
године обележена је 72. годишњица од пробоја Сремског фронта.
Пробој фронта почео је 12. априла у зору
артиљеријском припремом од 15 минута из
120 артиљеријских оруђа и авио припремом
од два налета од по 50 авиона. Одмах затим,
кренуле су на јуриш дивизије првог ешалона
и за кратко време заузеле главни одбрамбени појас непријатеља. На правцу главног
удара, после пробоја првог одбрамбеног
положаја, Штаб Прве армије одмах је за 21.
дивизијом увео у пробој 48. дивизију. Даљим
брзим продором 1. пролетерске, 21. и 48.
дивизије и 2. тенковске бригаде, сломљен је
отпор непријатеља по дубини и до краја
дана, поред осталих места ослобођени су
Вуковар и Товарник. На помоћном правцу, 42.
дивизија заузела је Илинце, Шидске Бановце
и Илачу, а 22. дивизија, која је у напад кренула 11. априла увече, Липовац и Адашевце.
Сремски фронт је оцењен као једно од нај-

ских и совјетских снага у циљу пробоја
фронта. Током јануара 1945. немачке снаге
су преузеле противофанзиву у циљу исправљања и стабилизовања фронта. Борбе на
Сремском фронту су биле дуготрајне, тешке
и упорне. Окупатори су, поред упорних
одбрамбених борби, извршили и два снажна
противнапада. Први пут су 3. јануара 1945.
изненадним противнападом надмоћним снагама потиснули 21. српску дивизију правцем
Оток - Комлетинци - Нијемци на леву обалу
Босута. Други далеко снажнији противудар
Немци су извршили 17. јануара, познат као
„Зимска олуја“, ангажовањем три и бројно и
технички јаке дивизије, потиснули Прву југословенску армију на исток и заузели Шид.
После два дана Прва армија ојачана Другом
пролетерском дивизијом присилила је
непријатеља на одбрану и повратила Шид.
Након тога завладало је затишје до априла, када је југословенска армија енергичним
нападом пробила Сремски фронт 12. априла
1945. године и продрла дубоко на запад,
гонећи осовинске снаге у повлачењу и ослобађајући тај део Југославије.
После припрема у склопу завршних операција за ослобођење Југославије, извршен

Југословенска армија у борби
тежих, најдуготрајнијих и најславнијих бојишта у народноослободилачкој борби против
окупатора и за ослобођење Југославије.
Формиран је после ослобођења Београда,
крајем октобра 1944. године и трајао је све
до 12. априла 1945. Немци су га поставили
како би штитили једини пут извлачења
армијске групе Е, преко Сарајева и Славонског Брода у Панонију. Први пролетерски
корпус НОВЈ, који је од 1. јануара 1945. године преименован у Прву армију ЈА, почео је
Сремски фронт да би заштитио ослобођени
Београд и наставио потискивање непријатеља према западу. Југословенске снаге сачињавало је 12 дивизија: Прва и Друга пролетерска, Пета крајишка, Шеста личка пролетерска, 11. крајишка, 17. источно - босанска,
21. и 22. српска, 16. и 36. војвођанска, 42. и
48. македонска дивизија, група ваздухопловних дивизија и више самосталних јединица.
Све јединице, ангажоване у борбама на
Сремском фронту, попуњене су младим борцима из Србије.
У првој фази НОВЈ, ојачана деловима
Црвене армије, држала је иницијативу у својим рукама. Током децембра 1944. године,
предузета је велика офанзива југословен-

је пробој Сремског фронта, 12. априла 1945.
године. За пробој су формиране три оперативне групе: Северна (главна), Босутска и
Јужна. Јужна група дивизије током уводних
борби почетком априла форсирала је Дрину,
ослободила Семберију и Брчко и тако угрозила немачки десни блок фронта. Босутска
оперативна група заузела је полазне положаје на Босуту. Северна оперативна група
заузела је положаје на правцу главног удара.
Командант Прве армије генерал Пеко Дапчевић, командовао је јужном оперативном
групом, а пробојем фронта начелник штаба
Прве армије генерал Милутин Морача.
Ослобођењем Винковаца и Жупање, Прва
армија је пробила Сремски фронт на целој
дубини и отворила пут за пробој према Славонском Броду и Загребу.
Губици на ратишту су били огромни. У
уводним борбама и у пробоју Сремског
фронта од 3. до 13. априла губици Прве
армије износили су: 1.713 погинулих, 5.948
рањених и 53 нестала борца. За то време
немачке снаге су имале 9.512 убијених,
3.273 рањена и 5.427 заробљених војника,
подофицира и официра.
М. Н.
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Свако друго дете
има криву кичму
У петак, 7. априла обележен је Светски
дан здравља. Тим поводом, у Градској кући у Сремској Митровици, представљени
су резултати мерења постуларног статуса
кичме које је рађено пре више од месец
дана у Школи за основно и средње образовање „Радивој Поповић“, а циљна група
били су основци који се баве спортом.
Истраживање је спровеo Факултет
спорта и физичког васпитања из Новог
Сада у сарадњи са локалном самоуправом и оно се односило на процену постуларног статуса деце предшколског и млађег школског узраста са територије Града
Сремска Митровица. Према подацима
два од три детета поседује неки облик постуралног поремећаја или лошег држања.
Дечаци имају нешто лошије држање тела
и ногу у односу на девојчице, а највећи
број постуралних поремећаја увиђа се у
периоду између седме и осме године живота код деце.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Предавање
о депресији
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту, на предлог Савета за здравље, а уз подршку Дома здравља, Опште
болнице, Завода за јавно здравље Сремска Митровица и Црвеног крста, прошлог
петка, 7. априла, поводом Светског дана
здравља, организовала је предавање на
тему „Депресија мрачна болест нашег
времена“ које је одржао др Станимир Чекеринац. Слоган под којим се ове године
обележава Светски дан здравља је „Хајде да разговарамо на тему депресије“.
Др Чекеринац је појаснио да је најчешћи
узрок за настанак депресије стрес, поготово ако је тај стрес константан. Статистика је, како каже, поражавајућа, јер ће
ова болест, према неким прорачунима, у
2040. години постати један од највећих
проблема у свету. Трошкови за лечење
су веома велики и ово је озбиљна болест,
рекао је др Чекеринац.
С. С.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Фармацеути први
у Војводини
Ученици четвртог разреда фармацеутског смера Средње медицинске школе „Драгиња Никшић“ из Сремске
Митровице Анђела Иштоковић, Филип
Пранић, Бојан Вуколић, Данијела Дринић, Милена Станковић освојили су
прво место на регионалном такмичењу
које је одржано у другој половини марта
у Новом Саду. Митровачки медицинари
су се на овом такмичењу представили
са компанијом „Олеа козметик“, а освојено прво место им је донело и пласман
на национално такмичење. Следећа
станица је државно такмичење које ће
се одржати 13. 14. и 15. маја у Београду.
В. Ц.
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VREMEPLOV
12. април
1961. Јуриј Алексејевич Гагарин,
совјетски космонаут, постаје
први човек који је Земљу обле
тео у космичком броду - сатели
ту Восток 1. Лет је трајао 108
минута. Гагарин је полетео са
космодрома „Бајконур“, а спу
стио се надомак села Смелкова
јужно од Саратова.
1985. Олимп ијс ки ком итет
САД-а прогласио је бојкот Олим
пијских игара у Москви.
13. април
1959. Донет је Ватикански едикт
који је забрањивао католицима
да гласају за комунисте.
1997. После дужег одлагања,
Папа Јован Павле II посетио
Сарајево. Дуж пута којим је тре
бало да прође његова моторизо
вана кол она нађене мине,
постављене нешто раније.
14. април
1865. Џон Вилкс Бутс извршио је
атентат на америчког председ
ника Џорџа Вашингтона.
1930. Руски песник Владимир
Владимирович Мајаковски извр
шио самоубиство у Москви.
1961. Емитован први директни
телевизијски пренос из Совјет
ског Савеза.
15. април
1923. Инсулин, који је канадски
научник, нобеловац Фредерик
Бантинг, открио 1921, ушао у
употребу при лечењу дијабете
са.
1979. У земљотресу на Црногор
ском приморју погинуло више од
100 особа, око 600 повређено, а
више од 80.000 остало без кућа.
16. април
1346. У Скопљу српски краљ
Душан Стефан Немањић круни
сан за цара. Истовремено про
глашена српска патријаршија с
првим српским патријархом Јоа
никијем.
1889. Рођен енглески филмски
глумац, сценариста, режисер и
продуцент Чарли Чаплин.
17. април
1492. Кристофер Колумбо добио
је сагласност и новац од шпан
ског краља Фердинанда V и кра
љице Изабеле, да истражи
„западни океан“. На том путова
њу Колумбо је открио амерички
континент.
1941. Влада старе Југославије
је потписала безусловну капиту
лацију, под Немачком опсадом.
18. април
1946. Званично је распуштена
Лига народа, а њена имовина
пренета је на новоосноване Ује
дињене нације.
1980. Јужна Родезија је под
називом Зимбабве постала 50.
независна земља Африке. На
двогодишњицу стицања незави
сности, главни град Солзбери
преименован је у Хараре.
19. април
1867. Турски изасланик на Кале
мегдану кнезу Михаилу Обрено

вићу предао кључеве Београда
и других српских градова из
којих се повукла турска посада.
Као симбол османске суверено
сти над Србијом остала турска
застава, уз српску, на зидинама
Београдске тврђаве.
20. април
1653. Вођа енглеске револуције
Оливер Кромвел распустио Пар
ламент, Војно веће донело нов
Устав, а Кромвел именован за
доживотног лорда - протектора.
1889. У Аустрији рођен Адолф
Хитлер.
1995. Умро југословенски поли
тичар и писац Милован Ђилас.
21. април
753. п.н.е Ромул, према истори
чару Марку Теренцију Варону,
основао Рим.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познат као Црвени Барон, који је
у Првом светском рату оборио
80 авиона.
1960. Престоница Бразила пре
мештена из Рио де Жанеира у
Бразилију.
22. април
1564. Рођен енглески драмски
писац Вилијам Шекспир. Умро
истог датума 1616.
1616. У Мадриду умро шпански
књижевник Мигел де Сервантес
Саведра.
1913. Турци у Првом балканском
рату предали Скадар Црногор
цима. Одлуком великих сила 14.
маја Црногорци се повукли, Ска
дар припао Албанији.
1975. Председник САД Џералд
Форд признао је пораз у Вијет
намском рату.
23. април
1564. Рођен енглески драмски
писац Вилијам Шекспир. Умро
истог датума 1616.
1913. Турци у Првом балканском
рату предали Скадар Црногор
цима. Одлуком великих сила 14.
маја Црногорци се повукли, Ска
дар припао Албанији.
1975. Председник САД Џералд
Форд признао је пораз у Вијет
намском рату.
24. април
1792. Компонована Марсељеза
која ће касније постати химна
Француске.
1815. У Такову под вођством
Милоша Обреновића подигнут
Други српски устанак.
25. април
1993. У присуству мировног
посредника лорда Овена, пред
седници СРЈ, Србије и Црне
Горе Добрица Ћосић, Слобо
дан Милошевић и Момир Була
товић покушали су да убеде
лидера босанских Срба Радо
вана Караџића да потпише
кориговани Венс - Овенов
мировни план. Наредног дана
Скупштина РС је одбила овај
план, рат у Босни је настављен,
а СРЈ су пооштрене санкције
међународне заједнице.

HOROSKOP
ОВАН: Нема потребе
да оптужујете друге
за лошу процену или
свој
пос ловн о
–
финансијски неуспех. Потрудите
се да правилно коригујете своје
понашање у складу са заједнич
ким интересима. Партнер вешто
прикрива део истине, што додат
но утиче на ваше расположење.
Понекад није лако доказати исти
ну, чак и када су све предности на
вашој страни.

ВАГА: Налазите се у
креативној фази али
неко нема довољно
слуха да вам се при
дружи. Због различитих интере
совања и пословних правила
која намећу одређени сарадни
ци, морате да прихватите ком
промис или утешну варијанту.
Избегавајте нову љубавну рас
праву, уздржите се од гласних
коментара пред вољеном осо
бом.

БИК: Имате позити
ван утицај на своју
околину, идеја коју
пропагирате потврђу
је вашу професионалну свест о
заједничким интересима. Поку
шавате да осмислите добру стра
тегију и не дозволите да вас неко
затекне. Радују вас нови догађаји
и нечија искрена намера да вам
угоди. Партнер уме да вам прене
се добро расположење и емотив
ну инспирацију.

ШКОРП ИЈ А: Нек о
вас наводи на погре
шан избор и покуша
ва да ограничи ваш
пословни утицај. Нема потребе
да улазите у расправу са особом
која користи другачија мерила
вредности. Достојанствено при
хватите тренутну позицију. Пока
жите добру вољу, не можете
очекивати да срећан епилог
долази сам по себи. Потребна
вам је емотивна подршка.

БЛИЗАНЦИ: Неко у
вама подстиче креа
тивну радозналост и
жељу за новим сазна
њем. Прихватите корисну идеју о
пословној сарадњи и докажите
своје способности на делу. Нема
потребе да одлажете неку зајед
ничку акцију. Емотивно задовољ
ство произилази из сусрета са
драгом особом. Делујете заносно
и успевате да привучете нечију
пажњу.

СТРЕЛАЦ: Интересу
ју вас конк ретни
резултати и могућ
ност за убрзаним
напредовањем на пословној
лествици. Ваш став делује
разумно, али потребна вам је и
нечија озбиљна подршка. Обра
тите пажњу на свој стил изража
вања. Без нечијег присуства осе
ћате емотивну празнину, тешко
вам је да изразите своја осећа
ња и намере пред блиском осо
бом.

РАК: На вама је да
оправд ат е
свој
пословни углед у
ситуацијама које могу
различито да се прот умаче.
Осмислите добар план, уз одре
ђену дозу мудрости и умешности
све може да се подведе под
пословни успех. Задовољство
које осећате у нечијој близини
представља добар предзнак.
Срећа је достижна када вас са
неким повезују топла осећања.
ЛАВ: Сумњате у
нечије намере и има
те лош предос ећај са
одређеним сарадни
цима. Нама потребе да закључу
јете на основу првог утиска, саче
кајте на пригодан тренутак. Има
те довољно искуства да се
заштитите од лоших утицаја.
Постоји особа која у вама покре
ће снажне емоције, усмерите сво
је мисли ка заједничким темама.
ДЕВИЦА: Стало вам
је да ускладите своје
пословне и приватне
обавезе. Довољно
сте вешти да остварите своје
интересе на различитим страна
ма. Немојте дозволити да вас
неко непотребно успорава или
да ремети вашу концентрацију.
Имате позитиван утицај на нечи
је расположење. Покажите да се
заједничка срећа крије у искре
ној размени осећања.

ЈАРАЦ: Неко нема
довољно разумевања
за ваше пословне
идеје, откривате нове
неспоразуме у сусрету са сарад
ницима, недостаје вам узајамна
подршка и разумевање. Сачекај
те да вам неко званично саоп
шти своју одлуку о пословној
сарадњи. Потребно је време да
искристалишете своја осећања.
Немојте доносити исхитрене
одлуке.
ВОДОЛИЈА: Послов
ни договор креће у
поз ит ивн ом смеру,
када постоји подршка
и сагласност око уважавања раз
личитих интереса. Важно је да
нове догађаје прихватите у опти
мистичном стилу, нема разлога
да сумњате у нечије пословне
намере. Потрудите се да обраду
јете вољену особу на оригиналан
начин, добра воља чуда чини.
РИБА: Неко оспорава
ваш успех, тако да
вас непотребно опте
рећује новим тест
ситуацијама или додатним усло
вима. Немојте дозволити да
нови пословни неспоразуми ути
чу на вашу концепцију и на креа
тивно расположење. Планирајте
сусрет са особом која у вама
покреће емотивне таласе, потре
бан вам је позитиван импулс.
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Crkveni kalendar
Среда, 12. април (30. март)
Преподобни Јован Лествичник

Среда, 19. (6) април
Свети Евтихије Цариградски

Четвртак, 13. април (31. март)
Велики четвртак (Велико бденије)

Четвртак, 20. (7) април
Преподобни Георгије Митиленски

Велики петак

Петак, 21. (8) април
Свети апостоли Иродион, Агаф, Руф и други –
Источни петак

Петак, 14. (1) април

Субота, 15. (2) април
Велика субота

Субота, 22. (9) април
Свети мученик Евпсихије

Недеља, 16. (3) април
Васкрсење Господа Исуса Христа – Васкрс

Недеља, 23. (10) април
Свети мученик Терентије

Понедељак, 17. (4) април
Васкрсни понедељак

Понедељак, 24. (11) април
Свети свештеномученик Антипа – Побусани
понедељак

Уторак, 18. (5) април
Васкрсни уторак

Уторак, 25. (12) април
Преподобни Василије Исповедник

Ускршња јаја
- декупаж
Састојци: 20 јаја, салвете 3 комада,
беланце.
Припрема: Умутити беланце и нанети
на скувано јаје приближно величине исечене сличице. Налепити сличицу са салвете (лепи се само први слој салвета, који
је и осликан). Лагано прећи четкицом умоченом у беланце преко мотива. Оставити
да се осуши а затим део јајета на коме
није декупаж премазати уљем да добије
висок сјај. Мотиве исећи са салвета или
новина.

Рибљи уштипци
Састојци:1 кг филета сома, 3 кришке хлеба, со,
бибер, биљни зачин, уље по потреби, кукурузно
брашно.
Припрема: Филете добро оцедите, а хлеб потпите у воду, а затим и њега добро оцедите. Рибу
самељите са хлебом, посолите, побиберите,
додајте биљни зачин и замесите све састојке рукама. Формирајте уштипке, уваљајте их у кукурузно
брашно и пржите их на јачој ватри у дубоком уљу,
а затим их оставите на кухињски убрус да се оцеде
од масноће.

• Велика несрећа је што
ће и ови дани једном
бити „стари, добри“…
• Кад се кунем у мајку,
можда и лажем. Али кад
се кунем у оца, не лажем
мајке ми!
• Боље шест сати у школи него не спавати уопште.
• Није све тако црно.
Бели се двор.
• Није све у новцу, има
нечег и у некретнинама.
• Није важно стићи први.
Важно је стићи пре другог.
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Коста
Мијалчић и Тамара Урошевић, Борис Врбашки и Данијела Јовелић.
ДОБИЛИ СИНА: Јовановић Душан и Ивана Мачван ска
Митро ви ца,
Васи ље вић Тихо мир и
Маријана - Салаш Ноћајски,
Чупић Ненад и Наташа Салаш Ноћајски, Милић
Никола и Јелена – Рума,
Стојковић Ненад и ВањаКристина Петровић Стојковић - Ср. Митровица, Грујић
Бојан и Јелена - Рума, Ломпар Саша и Јасна – Ср.
Митровица, Недељковић
Зоран и Мирјана – Инђија,
Богичевић Дражен и Милена - Рума, Ђукић Бранислав
и Ивана - Салаш Ноћајски,
Грозев Петар и Александра
- Батровци, Мирић Владимир и Жељка - Мартнци,
Кукић Миланко и Тамара Лаћарак, Ивковић Драган и
Сања – РумаДОБИЛИ ЋЕРКУ: Рамић Драган и Нермина – Ср. Митровица, Радојев Драган и Миладинка Добринци, Грабић Саша и
Кристина – Ср. Митровица,
Јовковић Милан и Радојка Јамена, Ненадић Милорад
и Ружица – Рума, Скорупан
Дамир и Инес - Лаћарак,
Васић Бошко и Надица Огар, Мирчетин Живорад и
Тамара - Манђелос.
УМРЛИ: Иванов Слободан, рођ. 1931; Димитришин
Зоран, рођ. 1973; Петровић
Душан, рођ. 1951; Милетић
Стојанка, рођ. 1932; Војиновић Петар, рођ. 1940; Ивановић Стевица, рођ. 1985;
Ристић Јованка, рођ. 1964;
Петковић Душанка, рођ.
1939; Радовановић Вера,
рођ. 1950; Жуков Андреј,
рођ. 1970; Рибић Бранко,
рођ. 1955; Кличарић Светозар, рођ. 1940; Андријевић
Пера, рођ. 1962; Ракић Богдан, рођ. 1929; Нинковић
Радован рођ. 1937.

RUMA
УМРЛИ: Јелена Крвавица,
рођ. 1937; Мара Новаковић,
рођ. 1939; Светозар Марковић, рођ. 1941; Саша Ивошевић, рођ. 1965; Бранислав
Бугарчић, рођ. 1949; Саво
Зелић, рођ. 1928.

Свим верницима упућујемо најсрдачније
честитке за велики хришћански празник Ускрс.
Христос Васкресе!
Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“ Рума

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
18 – 26.4. Трговачки путник
од 19.00
Реквијем за госпођу Ј
од 21.00 час
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СЛАВЉЕ У КУЋИ НОСИЋА У ШУЉМУ

PENZIONER RADE NOSI]:

Напио сам се од среће
што је Вучић победио

ПРАСЕЋА „ДАЋА“: Састали се другови...

К

ако је уочи председничких избора обе изборима има да се напијем од среће, а
ћао, Раде Носић је испунио своје обе правим и теревенку за све пријатеље.
ћање. Овај пензион
 ер из Шуљма је Непријатељима ћу само да честитам...
поводом убедљиве победе Александра
Тако је за М новине говорио пред изборе
Вучића организовао славље у својој кући за Раде Носић, пензионер из Шуљма.
пријатеље и родбину.
Раде је витална људина, иако је напунио
– Досадило ми је више да слушам лажи 84 године. Са својом супругом Јованком у
о Вучићу, да децу која не разуму ништа браку је већ 19 година, а по питању Алек
извлаче на улице, а Вучић се бори да их сандра Вучића, као и свега осталог, потпу
школује и да их запошљава. Мало бих му но се слажу.
замерио што толико дозвољава да лају на
Раде је рођен на Кордуну. Кад је почео
њега. Треба да буде много чвр
шћи, јер је људима само стало да
се дочепају капитала. Мени хвала
Богу не треба никаква помоћ од
њега, волим само да Србија напре
дује. У част његове победе ја сам
се данас напио – рекао је Раде
нашем репортеру Жељку Петрасу,
који је тим поводом прошле неде
ље посетио дом Носића.
Пензију сам зарадио у Немачкој,
све што сам стеко у животу,
зарадио сам са ове своје две руке.
Нисам добио ништа ни од Тита,
ни од Слобе, а камоли од Кошту
нице и Тадића. Вучић ми није
ништа дао и не волим га због
интереса, већ зато што је прави
човек за Србију, а посебно ме нер
вира што му нападају чак и поро
дицу. Да сам ја власт, не би они
ВУЧИЋУ У ЧАСТ: Кумови Раде и Љубиша
смели тако. Кад Вучић победи на

Други светски рат имао је тек седам година.
Оца су му убиле усташе на самом почетку
рата, а од њиховог ножа страдало му је
пола фамилије. Остао је жив самим чудом,
лежећи сакривен испод снега. Децу су
посебно лако клали, каже. Није волео Тита
каже, али не зато што је био Хрват. Не, па
и једна од његових жена је била Хрватица
из Лике. Није га волео због неправде, јер су
неки од оних који су се представљали као
партизани, после рата присвајали за себе
сву помоћ која је била намењена
сиромашнима и страдалима.
Ништа он није добио, јер није
могао да дође на ред од те парти
занштине. Зато није волео Тита.
Није плакао кад је умро, као њего
ва Јованка која не крије да је пла
кала као и толики народ на вест о
Титовој смрти.
Зато је све што има и што је сте
као, зарадио голим рукама и мај
сторским знањем. Дао му бог злат
не руке.
Милошевић је први политичар
кога је волео, али не дуго. Њему је
замерао што не излази у народ,
што је повучен и не појављује се у
јавности. Симпатисао је и Шеше
ља, али му се згадио кад је оно
лупао по Скупштини као цирку
зант, каже Раде Носић.
Владимир Ћосић
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РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕМA

Обука за предузетнике

П

резентација актуелних јавних пози
ва и конкурса и такмичења за нај
бољу технолошку иновацију 2017.
године одржана је у Регионалној при
вредној комори Сремског управног окру
га у Сремској Митровици прошлог петка,
7. априла.
Циљ семинара био је да предузетни
ци или они који планирају то да постану
сазнају кључне информације о томе како
да припреме иновацију за тржиште, како
да се направи пословни модел и како да
се преговара са инвеститорима.
Предавање је одржао Војин Шенк, ко
ординатор такмичења за најбољу техно
лошку иновацију У Србији.
- Привредној комори у Сремској Ми
тровици представили смо овогодишње
услове и рокове и показали свима они
ма који почињу, или су започели посло
вање, засновано на нечем новом, како
да превладају тржишне препреке и до
ђу до циља. Почетни услов је да постоји
тим од три особе са јасно распоређеним
улогама и постојање функцион
 алног про
тотипа. Они који то имају пролазе кроз
различите радионице односно бесплат
не тренинге – рекао је Шенк.
На презентацији је говорила и Наташа
Голић, која је са својим тимом пре две го
дине учествовала на такмичењу за нај
бољу технолошку иновацију.
- Развили смо у Институту за молеку
ларну генетику и генетичко инжењерство
у Београду иновативни пробиотик за жи
вотиње који се показао изузетно добар у
пракси. Током такмичења смо научили

Са семинара у Комори

како се пише бизнис план и како да своју
иновацију комерцијализујемо. Током са
мог такмичења смо основали и предузе
ће, а фирма се налази у Адашевцима
– истакла је Голић.
Други део предавања односио се на
јавне позиве расписане од стране Ми
нистарства привреде и од Развојне аген
ције Србије, а привредници су могли да
сазнају све о намењеним средствима,
општим условима, начину пријаве, нео
пходној документацији.
Како је појаснила Тања Мијајловић,

пројект менаџер испред Регионалне раз
војне агенције Срем, јавни позиви подра
зумевају подршку како малим и средњим
предузећима и предузетника који послују
дужи низ година, тако и оних који би да
започну сопствени бизнис. Привредници
могу да аплицирају за стандарде, серти
фикацију или за развој нове технологије,
технолошке процесе, нове дизајне амба
лаже... Сви јавни позиви су субвенциони
сани су са 50 одсто средстава, а конкур
си су отворени до 5. маја.
С. С.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Озелењавање школа
Р
адници ЈКП „Комуналије“
Сремска Митровица су
прошле среде, 5. априла
заједно са децом из Основне
школе „Јован Јовановић Змај“
у школском дворишту посади
ли 20 садница туја, око 10 сад
ница патуљастих четинара и
неколико садница ружа.
Озелењавање
дворишта
школе спроводи се у оквиру
пројекта „За чистије и зеленије
школе у Војводини“ који спро
води Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту жи
вотне средине заједно са По
крајинским секретаријатом за
образовање, прописе, управу
и националне мањине - наци
оналне заједнице.
- ЈКП „Комуналије“ се радо
одазвало позиву Основне шко
ле „Јован Јовановић Змај“ да
буде партнер у овом пројекту
тако што смо поклонили више
садница за двориште, али и за
саме просторије школе. До са

Озелењавање Змајеве школе

да смо са разним цветницама
озеленили холове у школи, а
данас смо пошто је за то право
време прешли на озелењава
ње школског дворишта - рекла
је референт за односе са јав
ношћу ЈКП „Комуналије“ Тама
ра Милковић.
Зоран Ђурић, директор
Основне школе „Јован Јова
новић Змај“ кратко је додао да
ће кроз ову акцију бити постиг
нута два циља, први је да ће
сви ученици, али и запослени
у школи имати лепшу радну
околину, а други, битнији циљ
јесте да ће та околина бити
знатно здравија.
Поред „Змајеве“ школе у
пројекат су укључене још три
школе са територије Града:
ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“ из Мачванске Митро
вице, ОШ „Бранко Радичевић“
из Кузмина и Средња економ
ска „9. мај“.
В. Ц.
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АК „СРЕМ“

Спортом до здравља

Атлетски клуб „Срем“ покреће акцију
„Спортом до здравља“ и врши упис нових
чланова који ће кроз бављење атлетиком
стећи навику да се баве физичким вежба
њем и на тај начин поправити свој пси
хомоторни статус и обогатити свој живот.
Позив је отворен за децу, младе и старије
особе.
Савремено доба у којем живимо, доне
ло је низ технолошких новитета која омо
гућавају да се људска сазнања проширују
и обогаћују на веома брз начин. Међутим,
поред предности које дају ови новитети
они доносе и низ негативних појава, од ко
јих је један и смањена физичка активност
која је сведена на минимум.
У Атлетском клубу „Срем“ одлучили су
да дају свој допринос у решавању овог
глобалног проблема. Наиме, клуб стоји
свакодневно на располагању и позива све
заинтересоване да се укључе у рад. Позив
је отворен за децу, младе и старије особе.
У клубу раде проверени стручњаци, про
фесори физичког васпитања и спорта, ви
ши атлетски тренери и тренери.
Деца и млади могу активно да се укључе
у тренажни процес, а старији у покрет „Тр
чање за све“. Из клуба апелују на родите
ље да најозбиљније схвате проблеме који
настају услед смањене физичке активно
сти и децу укључе у спорт на време.
Атлетски клуб „Срем“ прихвата све та
лентоване, а и оне нешто мање. Клупска
политика је да се стварају здраве психо
физичке особе, а не само врхунски спорти
сти. Поред физичког утицаја на организам,
тренери клуба врше и утицај на психички
развој и код деце развијају радне навике,
упорност, истрајност и дружељубивост.
Такође и они који имају проблеме ло
комоторног апарата, могу да се јаве у
Клуб, где ће им проблеми бити решава
ни у здравој спортској средини. Атлетски
клуб „Срем“ тесно сарађује са Спортским
диспанзером у граду и сви чланови клуба
у обавези су да имају обављен лекарски
преглед.
Тренинзи се одржавају на градском
Атлетском стадиону, који се налази у пар
ку испред КПЗ Сремска Митровица. Парк,
зеленило и ваздух на отвореном простору
веома благотворно утичу на организам, та
ко да сви који тренирају и родитељи који
доведу децу на тренинг могу да уживају и
да се психички и физички релаксирају.
Наши старији суграђани могу да се
укључе у покрет „Трчање за све“, који води
Бојан Комленић, тренер у клубу.
Заинтересовани могу све информаци
је да добију у Атлетском клубу „Срем“, у
њиховим просторијама на градском Атлет
ском стадиону, од 17 часова или на бројеве
мобилних телефона: 069/626-087 Драгиша
Ђорђић; 064/285-9207 Бојан Комленић и
064/1127-243 Мирослав Ерак.
Драго Маричић

КАРАТИСТИ „СИРМИЈУМА“
НА ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ

Игору Спахићу
сребро у Румунији
Светска карате федерација WUKF орга
низовала је Првенство Европе у каратеу за
све узрасне категорије. Првенство је одр
жано у румунског граду Клуж од 5. до 9.
априла. Такмичење је окупило 1.850 такми
чара из 26 држава Европе. У саставу репре
зентације Србије путовала су и три такми
чара из Карате клуба „Сирмијум“ и то Вук
Петровић, Игор Спахић и Владимир Пашић.
Поред њих још шест такмичара из „Сирми
јума“ је испуњавало норму за одлазак на
ово првенство, али због финансијских
средстава које клуб није био у могућности
да обезбеди, на пут је пошло само троје
такмичара.
У веома великој и квалитетној конкурен
цији такмичари репрезентације Србије
освојили су укупно седам медаља и то јед
ну златну, две сребрне и четири бронзане
медаље.

12. APRIL 2017.
Живанчевић је освајач сребрне медаље на
кадетском Светском првенству у Кладову
2013. године.
- Овим борбама Срђан је оправдао пове
рење које смо му указали за наступ на
овом веома важном такмичењу и надамо
се успешном резултату и на Балканском
првенству - каже његов тренер Миодраг
Ракић.
У Спортском центру у Руми 2. априла је
одржано Првенство Србије за кадете, јуни
оре и сениоре у комбат саватеу на којем се
бирала репрезентација Србије у дисципли
ни комбат савате, у организацији СБК Рума
и Савате савез Србије, а под покровитељ
ством Министарства омладине и спорта и
румске општине. Наступило је 58 такмича
ра из 14 клубова. Међу њима су били и
чланови СБК „Рума“ , а медаље су освојили
Александра Ђорђевић, сениорка у катего
рији до 52 килограма сребро и бронзану
медаљу Марко Видаковић, кадет у катего
рији до 75 килограма.
За репрезентацију Србије која ће уче
ствовати на Првенству Балкана пласирао
се само Срђан Живанчевић у дисциплини
асо савате.

ПЕЋИНЦИ

Интересовање деце
за рукомет у порасту

Владимир Пашић је имао 44 такмичара у
борбама и 52 такмичара у катама и стигао
је до полуфинала, Вук Петровић се такми
чио у катама и у конкуренцији је имао 35
такмичара и успео је да уђе у полуфинале
и заузме осмо место, што је за његов
узраст веома добар пласман.
Игор Спахић већ искусан такмичар на
првенствима Европе и Света у веома јакој
конкуренцији од 28 такмичара успео је да
уђе у финале и освоји сребрну медаљу која
сија као златна јер је уложио пуно рада у
току припрема.
Веома смо поносни на такмичаре из
„Сирмијума“ јер су оправдали поверење
тренера који су их спремали за такмичење,
наводе из клуба.
Д. Р.

САВАТЕ

Румљанин део
репрезентације
Првенство Србије за јуниоре и сениоре у
асо саватеу одржано је 26. марта у Обре
новцу. Учествовало је 59 такмичара из 18
клубива који су се борили за улазак у
репрезентацију Србије која ће се такмичити
на Балк анском првенству за јуниоре и
сениор
 е 13. и 14. маја у румској Спортској
хали.
На овом изборном такмичењу спортиста
Савате бокс клуба „Рума“ Срђан Живанче
вић освојио је златну медаљу у сениорској
конкуренцији до 85 килограма и тиме се
пласирао у репрезентацију Србије. Имао је
две борбе и обе је добио убедљиво одлу
ком судије 3:0. У полуфиналу победио је
Милоша Костића из КБС „Соко“ из Уба, а у
финалу је победио Николу Новаковића из
КБС „Вождовац“ из Беог рада. Срђан

У спортској хали у Доњем Товарнику 5.
априла одржано је Општинско првенство у
рукомету за основце у обе конкуренције, у
организацији Спортског савеза „Развој
спортова“ и пећиначке локалне самоупра
ве.
У обе конкуренције на турниру је најбо
ља била Основна школа „Душан Јерковић
Уча“ из Шимановаца, друго место освојили
су дечаци и девојчице из пећиначке основ
не школе „Слободан Бајић Паја“, а треће је
заузела екипа ОШ „Душан Вукасовић Дио
ген“ из Купинова.
На турниру су додељене награде и успе
шним појединцима. У категорији дечака
награду за најбољег голмана понео је
Добрица Ћирковић, а за најбољег играча
Алекса Радивојевић, обојица из победнич
ке екипе. У категорији девојчица награду за
најбољег голмана освојила је Сања Иванић
из пећиначке основне школе, а награду за
најбољег играча поделиле су Јелена Лукић
из шимановачке основне школе и Тања
Трифуновић из основне школе из Пећина
ца.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Медаље из
Падинске скеле
Прошле суботе, 8. априла одржан је 23.
Међународни џудо турнир у Падинској ске
ли у организацији ОЏК „Београд“. Учество
вало је 44 клуба и 410 такмичара, а Џудо
клуб „ЛСК“ повео је на турнир четири так
мичара и узео три медаље као и пехар што
је веома запажен резултат за клуб.
Ивана Атарац, млађа пионирка до 40
килограма освојила је прво место и пехар
за најбољег такмичара, други је био Стра
хиња Бировљев, полетарац до 25 килогра
ма, док је треће место заузео Александар
Вукелић, млађи пионир до 38 килограма.
Пето место припало је Урошу Антонићу,
млађем пиониру до 42 килограма.
М. Н.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати утакмиц а 29.
кола: Чачак: Борац – Напредак
0:1;Београд:Рад - Црвена Зве
зда 0:4;Суботица: Спартак –
Металац 0:0; Беог рад:Чукарич
ки – Младост 1:1; Ивањица:
Јавор-Матис – Вождовац 0:1;
Нови Сад:Војводина – Раднич
ки 1:1; Београд:Партизан –
Радник 2:1; Бачка Паланка:
Бачка - Нови Пазар 1:0;

Резултати одиграних утак
мица 21. кола: Нови Сад:Про
летер – Инђија понедељак;
Земун: Земун – Раднички 4:0;
Ужице:Слобода – Колубара 3:1;
Шабац:Мачва - ОФК Оџаци 0:0;
Бежанија:Бежанија – БСК 1:1;
Врање: Динамо - ЧСК Пивара
2:1; Јагодина:Јагодина – Син
ђелић 1:0;Добановци: Будућ
ност - ОФК Београд 2:1;

Резултати утакмиц а 20.
кола: Нови Бановци:Омлади
нац – Слога 4:1;Шид:Раднички
(Ш) – Цемент 1:1;Пригреви
ца:Братство 1946 – Вршац
3:2;Суботиц а:Бачк а 1901 –
Дунав 0:0; Панчево: Железни
чар – Борац 3:0;Сремска
Митровица:Раднички (СМ) Раднички (НП) 1:1; Бачка Топо
ла:ТСЦ - Црвена Звезда 0:0;
Раднички (З) је био слободан;

Резултати утакмиц а 20.
кола: Нови Сад:Кабел – ЛСК
3:0; Ветерник: Ветерник – Сло
га 0:2; Купиново:Купиново –
ЖСК 2:1; Стара Пазова: Једин
ство - Хајдук (Ч) 1:1; Бешка:
Хајдук (Б) – Сремац 3:2; Нови
Сад:Борац – Индекс 2:3; Нови
Сад:Славија – Подунавац 1:2;
Футог: Софекс – Младост 0:0;

01. Ц.Звезда
02. Партизан
03. Војводина
04. Напредак
05. Младост
06. Раднички
07. Вождовац
08. Јавор
09. Спартак
10. Чукарички
11. Рад
12. Металац
13. Бачка
14. Радник
15. Н.Пазар
16. Борац

01. Мачва
02. Слобода
03. Земун
04. Раднички
05. Динамо
06. Будућност
07. Инђија
08. Јагодина
09. ЧСК Пивара
10. Синђелић
11. БСК
12. Бежанија
13. Пролетер
14. ОФК Оџаци
15. Колубара
16. ОФК Беог.

01. Братство
02. Омладинац
03. Дунав
04. ТСЦ
05. Бачка 1901
06. Борац
07. Вршац
08. Железничар
09. Радни. (СМ)
10. Цемент
11. Радни. (НП)
12. Радни. (Ш)
13. Слога
14. Ц.Звезда
15. Радни. (З)

01. Младост
02. Кабел
03. Подунавац
04. Слога
05. Сремац
06. Хајдук (Ч)
07. Јединство
08. Индекс
09. ЛСК
10. Купиново
11. Борац
12. Хајдук (Б)
13. СОФЕКС
14. Славија
15. Ветерник
16. ЖСК

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

24
22
18
14
13
12
13
10
10
10
8
6
8
6
5
4

4
4
4
7
6
8
4
9
8
7
8
9
3
6
5
6

1
3
7
8
10
9
12
10
11
12
13
14
18
17
19
19

73:25
56:16
51:26
33:23
31:28
37:35
34:35
31:37
37:43
37:41
24:36
19:32
17:35
24:42
21:50
22:43

76
70
58
49
45
44
43
39
38
37
32
27
27
24
20
18

21 14 4 3 30:12 45
21 10 7 4 28:18 37
21 9 9 3 26:12 36
21 9 4 8 19:18 31
21 8 6 7 23:26 30
21 8 6 7 21:26 30
20 8 5 7 18:16 29
21 8 4 9 26:25 28
21 6 9 6 22:21 26
21 6 8 7 18:18 26
21 7 5 9 19:23 25
21 5 10 6 16:16 24
20 6 6 8 18:23 24
21 5 8 8 14:17 23
21 2 10 9 15:23 16
21 2 7 12 15:34 13

19
18
19
19
19
18
19
19
19
19
18
19
19
18
18

14
14
10
9
8
7
8
6
6
5
5
5
3
3
4

3
1
4
4
5
5
1
6
6
5
5
3
8
7
3

2
3
5
6
6
6
10
7
7
9
8
11
8
8
11

40:14
33:11
25:19
26:16
20:17
26:23
25:29
26:24
24:27
21:26
21:26
16:34
20:31
15:24
15:32

45
43
34
31
29
26
25
24
24
20
20
18
17
16
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
14
11
11
11
10
10
10
9
8
8
6
5
3
2
1

3
2
4
3
3
6
3
3
2
3
2
2
4
7
3
0

1
4
5
6
6
4
7
7
9
9
10
12
11
10
15
19

41:11
42:20
43:23
46:29
38:23
30:23
45:20
30:22
21:25
28:26
29:39
29:52
19:31
20:28
19:52
12:68

51
44
37
36
36
36
33
33
29
27
26
20
19
16
9
3

СРЕМСКА
ЛИГА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Резултати утакмиц а 20.
кола: Хртковци:Хртковци –
Словен 7:4; Доњи Товар
ник:Слобода – Јадран 2:0;
Витојевци: Партизан – Љуково
3:0; Рума:Први Мај – Митрос
9:0; Салаш Ноћајски:Будућ
ност – Подриње 1:1; Кленак:Бо
рац – Напредак 1:0; Врдник:Ру
дар - Граничар 1923 1:0;Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Хајдук 0:2

Резултати утакмиц а 20.
кола: Буђановци: Младост –
Фрушкогорац 1:0; Моровић:Је
динство (М) – ПСК 1:2; Равње:
Зека Буљубаша - ОФК Брестач
4:1; Мартинци:Борац - Грани
чар (О) 3:1; Кукујевци:Обилић
1993 – Железничар 2:8; Чал
ма:Слога - Јединство (П) 5:0;
Жарковац:Напредак – Хајдук
2:1; Граничар (К) је био слобо
дан

Резултати утакмиц а 15.
кола: Шатринци:27.Октобар –
Граничар 1:5; Ириг:С.В.Раднич
ки – Слога 4:1; Ривица: Плани
нац – Сремац 1:2; Рума:Једин
ство (Ру) – Фрушкогорац
3:4;Никинци:Полет - Јединство
(К) 4:1;Нерадин:Војводина Фрушка Гора 1:0; Јазак:Цар
Урош - Борац је прекинут

Резултати одиграних утак
мица 10. кола: Сибач:Словен Доњи Срем 2015 0:4; Суботи
ште:Витез – Сремац 1:6; Прхо
во:Младост – Камени 2:1;
Сремски Михаљевци:Срем Хајдук 1932 1:0; Огар:Шумар –
Ловац 1:1;

01. Хајдук
02. Први Мај
03. Подриње
04. Будућност
05. Слобода
06. Јадран
07. Граничар
08. Словен
09. Љуково
10. Борац
11. Напредак
12. Хртковци
13. Партизан
14. Рудар
15. Митрос
16. Д.Петровци

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
11
11
10
11
10
9
8
8
7
7
8
7
7
6
3

4
6
5
4
1
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1

3
3
4
6
8
7
7
8
8
9
9
11
12
12
13
16

38:13
54:10
41:12
28:20
23:23
33:26
43:39
24:28
26:37
22:23
22:27
29:36
31:38
17:38
18:36
14:57

43
39
38
34
34
33
31
28
28
25
25
25
22
22
19
10

01. Железничар
02. Борац
03. ПСК
04. Слога
05. Хајдук
06. Младост
07. Фрушког.
08. З.Буљубаша
09. ОФК Брест.
10. Гранич. (К)
11. Гранич. (О)
12. Напредак
13. Обилић
14. Јединс. (М)
15. Јединс. (П)

19
19
18
19
19
19
18
19
18
18
19
19
19
18
19

17
11
10
9
10
10
8
8
8
7
7
5
5
4
1

2
7
4
5
1
1
3
2
2
4
1
2
1
4
1

0
1
4
5
8
8
7
9
8
7
11
12
13
10
17

83:11
34:15
28:18
32:27
42:34
30:28
30:30
35:35
28:32
20:16
32:44
35:53
24:41
25:46
13:61

53
40
34
32
31
31
27
26
26
25
22
17
16
16
4

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

Резултати одиграних утак
мица 1. кола: Сремска Митро
вица:Трговачки – Планинац 1:0;
Шашинци:Слобода – Напредак
3:0; Засавица:Слога – БСК 1:2;
Велики Радинци: Борац (ВР)
– Срем 1:1;

Резултати утакмица 12.кола:
Чортановци:ЧСК - Борац (Ј)
1:5; Крушедол: Крушедол Слога (К) 0:2; Нови Карлов
ци:Полет – Дунав 7:0; Мара
дик:Слога (М) - Фрушкогорац
4:2;

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Слобода
БСК
Трговачки
Борац (ВР)
Срем
Слога
Планинац
Напредак

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1

3:0
2:1
1:0
1:1
1:1
1:2
0:1
0:3

3
3
3
1
1
0
0
0

Полет
Слога (К)
Крушедол
Борац (Ј)
Дунав
ЧСК
Фрушкого.
Слога (М)

10
10
9
10
10
8
9
10

8
6
6
5
5
2
1
1

0
2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
4
4
5
7
8

38:13
19:8
33:12
18:13
18:22
12:31
12:25
9:35

22
20
19
16
16
7
4
4

01. Граничар
02. Сремац
03. Војводина
04. Ф. Гора
05. Јединс. (Ру)
06. Планинац
07. Фрушкого.
08. С.В.Раднич.
09. Полет
10. Цар Урош
11. 27-Октобар
12. Борац
13. Слога
14. Јединс. (К)

16 11 1 4 41:22 33
16 10 3 3 38:22 33
16 10 2 4 42:18 32
16 9 3 4 47:19 30
16 9 3 4 32:18 30
16 8 2 6 24:19 26
16 8 2 6 32:37 26
16 7 4 5 28:13 25
16 6 5 5 23:18 23
16 6 2 8 29:35 20
16 6 2 8 23:33 20
16 2 2 12 9:55 8
16 2 1 13 17:47 7
16 2 0 14 11:40 6

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Резултати утакмиц а 14.
кола: Шид: Једнота – Борац
2:2; Љуба:Јединство – Омлади
нац 5:1; Вашица:Напредак ОФК Бингула 3:0; Бачинци:
ОФК Бачинци – Граничар 3:1;
Бикић До: ОФК Бикић – Сре
мац 8:2
01. ОФК Бикић
02. ОФК Бинг.
03. Синђелић
04. ОФК Бач.
05. Напредак
06. Јединство
07. Једнота
08. Омладинац
09. Граничар
10. Сремац
11. Борац

13 10 1 2 42:12 31
13 10 0 3 32:11 30
12 8 2 2 38:15 26
12 8 1 3 42:15 25
12 8 1 3 36:13 25
13 7 0 6 30:33 21
13 5 2 6 34:32 17
13 3 1 9 17:47 10
13 3 0 10 19:35 9
13 1 2 10 21:68 5
13 0 4 9 16:46 4

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Д.Срем
Ловац
Сремац
Срем
Хајдук 1932
Шумар
Камени
Младост
Словен
Витез

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
6
6
5
5
2
2
2
0

0
2
1
0
1
1
3
2
1
1

1
1
3
4
4
4
5
6
7
9

37:4
32:11
40:18
18:15
22:9
18:15
13:23
12:25
15:46
11:52

27
23
19
18
16
16
9
8
7
1

СРП „ЗАСАВИЦА“

Такмичење
у дуатлону

У недељу 9. априла у Спе
цијалном резервату природе
„Засавица“ одржано је такми
чење у трчању и вожњи бици
кла по најтежим деловима
резервата. Први су се такми
чили најмлађи кандидати од
две до шест година. У главној
трци дуатлона убедљиво је
победио Страхиња Тракић.
Резерват том приликом посе
тио и председник Скупштине
Града Сремска Митровица
Томислав Јанковић.
В. Ц.
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Слике Миће Поповића

С

тална поставка сли
ка Миће Поповића
и Вере Божичковић
Поповић која се налази у
оквиру Центра за културу
„Вук Караџић“ у Лозници
приказана је митровачкој
публици. Изложба слика
и графика двоје сликара
отворена је 4. априла у
Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митрови
ци.
Укупно 19 слика са још
18 графика и два цртежа
чине ауторску антологију
из богатог сликарског опу
са Миће Поповића, док је
Вера Божичковић Поповић
Граду Лозница поклонила
шест слика из периода 60их и 70-их година.
Како наводи Снежана
Нешковић Симић, маги
стар сликарства и дирек
торка Центра за културу
„Вук Караџић“ Мића Попо
вић припада првој генера
цији сликара после Другог
светског рата којој је при
пала дужност да начини
историјски заокрет у срп
ској уметности, да се оду

Сликар и
академик
Сликар и академик,
али и сценограф, реди
тељ и књижевник Мића
Поповић, рођен је у
Лозници, 12. јуна 1923.
године, од родитеља
Томе и Дане. Отац је био
учитељ и потицао је из
угледн е свеш тен ичк е
породице, а мајка из
тргов ачк е
пород иц е
Чворић.
У свом дугом сликар
ском веку, Мића је ура
дио преко 10.000 слика и
неколико хиљада црте
жа. За сваку озбиљнију
слику правио је више
цртежа. На једној слици
је, по сопственом при
знању, радио прилично
дуго, око месец дана.
Сматрао је да она никад
није дефинитивно завр
шена, да се увек може
дограђивати.

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

Направили смо размену са вашом
галерију, тако да се Лозничани тре
нутно могу да погледају изложбу
слика Лазара Возаревића из фонда
Галерије „Лазар Возаревић“, рекла
је Нешковић Симић

Свечано отварање изложбе

пре доктринарном есте
тизму
соцреалистичке
уметности и избори се за
савремен, модеран умет
нички израз, усаглашен са
тековинама светске умет
ности.
- Направили смо разме
ну са вашом галерију, тако
да Лозничани тренутно
могу да погледају изложбу
слика Лазара Возаревића
из фонда Галерије „Лазар
Возаревић“ – рекла је
Нешковић Симић.
Према речима Марије
Вукајловић, историчарке
уметности Галерије „Лазар
Возаревић“, Митровчани
имају ексклузивно право
да се упознају са развој
ним путем сликара, вели
кана српског модерног
сликарства Миће Попови
ћа и његове супруге Вере,
која нимало не заостаје по
уметничким квалитетима.
Изложба ће бити отво
рена до 27. априла.
Б. Селаковић

