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Борба против биљних уљеза
ЧлановиМрежапарковаузреку

Саву, окупили су се 12. марта
2019. године на регионалној

радионициуСпецијалномрезервату
природеЗасавицауСремскојМитро
вици, која је организована у оквиру
пројектаСаваТИЕС.Циљрадиони
це јебиодадопринесеизналажењу
делотворногрешењезатрајноукла
њањеисузбијањеинвазивнихстра
них врста биљака, које нису само
проблемзаштитеприроде,већимају
инегативанутицајназдрављељуди
иузрокујувеликеекономскегубитке.
Момир Пауновић из Института за

биолошка истраживања „Синиша
Станковић” је у име Међународне
комисијезазаштитуДунава,истакао
великипроблеминвазивних врстаи
похвалио иницијативу Сава ТИЕС
пројекта за решавање овог горућег
проблеманасливурекеСаве.Пау
новићјеохрабриосвеграђанедадају
свој допринос у борби против инва
зивнихврста,коришћењеммобилне

апликације помоћу које могу да се
делеинформацијеочак37инвазив
нихврстаодевропскогзначаја.
– Инвазивне стране врсте имају

великинегативанутицајназаштиће
наприроднаподручјајерпотискујуи
угрожавају природнудомаћу вегета
цијуитакосмањујубиолошкуразно
врсност. Велики проблем Специјал
ногрезерватаЗасавицајеинвазивна
странаврста„циганскоперје”којаће
бити уклоњена са површине од око
30 хектара у резервату током Сава
ТИЕСпројекта–рекао јеСлободан
Симић, директорРезервата Засави
ца.
Инвазивне стране врсте су биљ

ке, животиње и други организми,
којинисуприроднораспрострањени
на одређеном подручју, већ су уне
шене првенствено људским дело
вањем. Неконтролисано се шире
сливом реке Саве, истискују дома
ће врсте, имају негативан утицај на
другедомаћеврсте,мењајусвојства

земљишта,смањујуобрадивепољо
привреднеповршине,узрокујувели
кепроблемекододбранеодпоплава
ислично.Украткомењајуприродна
стаништаодопштегзначајаивеома
их је тешко искоренити. Процењу
јеседаштетакојуимајунасветску
економију износи око 1,4милијарди
долара, тј. око пет посто вредности
светскеекономије.
У склопу пројекта, на седам под

ручја у четири земље, тестираће се
различите методе за делотворно
уклањање биљака попут јапанске
фалопе, багремца и киселог дрве
та,којевећузрокујеозбиљнештете
усливурекеСаве.Инвазивнестра
неврстесуглавниизазовзазаштиту
биолошкеразноврсностиу21.веку.
МрежапарковаузрекуСавудоби

лајесредстваизфондоваЕУ.Вред
ност пројектаСаваТИЕС је око 1,6
милиона евра. Наредне три године,
пројекат ће се спроводити на под
ручјуземаљакрозкојепротичерека
Сава.
Пројекат „Очување станишта сли

ва реке Саве кроз међународно
управљање инвазивним врстама
СаваТИЕСсуфинансиран јесред
ствимаЕвропскеуније(ЕРДФ,ИПА),
а спроводи се на подручју Слове
није, Хрватске, Босне и Херцегови
не и Србије. Партнери на пројекту
су фонд „ЕуроНатур“, ЈЗ „Крајински
парк Љубљанско барје“, ЈУ „Парк
природе Лоњско Поље“, ЈУ „Зеле
ни прстен Загребачке жупаније“, ЈП
„НационалнипаркУнад.о.о.Бихаћ“,
Центар за животну средину, Покра
јинскизаводзазаштитуприродеАП
Војводине, Покрет Горана Сремска
Митровица,ЈП„Војводинашуме“.
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ОПШТИНАПЕЋИНЦИДОМАЋИНСАСТАНКАМИНИСТАРКЕЗОРАНЕМИХАЈЛОВИЋ
ИЧЕЛНИКАСРЕМСКИХОПШТИНА

Великиинфраструктурни
пројектиуСрему

ПотпредседницаВладеРепубли
ке Србије и министарка грађе
винарства,саобраћајаиинфра

структуреЗоранаМихајловићпосети
лаје13.мартаопштинуПећинци,где
се састала са председницима шест
сремских општина и градоначелни
комСремскеМитровице,иразговара
лаокључниминфраструктурнимпро
јектима који ће у наредном периоду
битиреализованиуСремскомокругу.
Домаћинисастанкабилисуначелник
Сремског управног округа Перица
Гаковић и председник Општине
ПећинцимрЖељкоТрбовић.
Трбовић јенаконсастанка,уобра

ћањумедијима,изјавиодамујечаст
штојеОпштинаПећинцибиладома
ћинједномоваквомсастанкуизахва
лиосепотпредседнициВладештоје
у посету дошла у пратњицелог свог
кабинета и директора скоро свих
великихјавнихпредузећауСрбији.
– Потпредседница Владе данас

није дошла само у посету општини
Пећинци,већиупосетуцеломСрему
и свима нам је пружила прилику да
изнесемо потребе локалних самоу
права које водимо. Изузетно сам
задовољан ефикасношћу са којом је

потпредседница Владе са својим
сарадницимаодговориланасванаша
питања. Само у општини Пећинци
договорили смо реализацију четири
велика инфраструктурна пројекта
вредна неколико стотина милиона
динара. Договорена је комплетна
реконструкцијапутаДечПрекаКал
дрма  Ашања. Реч је о путу који је
својевремено пројектован за возила
до12тонатежине,аданаспоњему
возеикамионидо50тонаносивости,
што је практично потпуно уништило
пут,избогтогајејакозначајноштоће
овадеоницабитиупотпуностиобно
вљена–рекаојеТрбовић.
Председник Општине наставио је

даљеобудућиминвестицијама.
– Друга велика инвестиција је

реконструкција пута од Попинаца,
прекоШколскеулицеуПећинцимаи
УлицеБраћеКрстић,доукрштањаса
УлицомСлободанаБајића.Оваинве
стиција ће бити реализована у две
фазе, од којих једна ове, а друга
наредне године. Још једна значајна
инвестицијајепројекатреконструкци
јесапроширењемпутаодСуботишта

Сасастанка

Потпредседница
ВладеЗорана
Михајловић
захвалиласе

начелникуСремског
управногокругаи

челницимасремских
општинанадобро

припремљеномсастанку
ирекладајевредност
договоренихрадова
уобластипутне

инфраструктурена
територијицелог
Сремскогокруга

додатних1,3милијарде
уодносунаредовно
одржавањепутева
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доОгара–додаојеТрбовић.
О састанку и другим пројектима о

којима се разговарало, Трбовић је
изразиосвојезадовољство.
– Четврта инвестиција коју смо

договорилисапотпредседницомВла
дејеизградњаканализационемреже
у Обрежу. Овај пројекат је изузетно
значајан с обзиром на то да ће у
Обрежубитиизграђенмодернивизи
торски центар, а да је само насеље
на ободу Обедске баре, чиме ће се
направити велики искорак у правцу
очувања животне средине у овом
Специјалномрезерватуприроде.Још
једномморамданагласим,дасаму
потпуности задовољан данашњим
састанком, јер ће договорене инве
стиције у значајној мери допринети
унапређењуквалитетаживота грађа
на наше општине – изјавио је први
човекпећиначкеопштине.
Потпредседница Владе Зорана

Михајловић захвалила се начелнику
Сремскогуправногокругаичелници
ма сремских општина на добро при
премљеном састанку и рекла да је
вредностдоговоренихрадовауобла
стипутнеинфраструктуренатерито
ријицелогСремскогокругадодатних
1,3 милијарде у односу на редовно
одржавањепутева.
–Са„ЖелезницамаСрбије“догово

рилисмодадојунабудурешенисви
пружнипрелазинатериторијиОкруга.
У Срему имамо општине које су
директновезанезаједанвеликипро
јекат модернизације брзе пруге од
Старе Пазове до Новог Сада. Да
нема тако добре сарадње Округа и
Општинакојесеналазенаовомделу
пруге,нисамсигурнадабисмоуспели
даурадимосвеуроку,посебнокада
је у питању експропријација земљи
штаинекедругестварикојесунеоп
ходне као услов да бисмо могли да
реализујемоовајпројекат.Захвалила
бихсеиСремскојМитровицинасве
му што ради у припреми пројекта
новог аутопута од Сремске Раче до
Кузмина, чију изградњу желимо да
почнемовећтокомјуна.Овисастанци
суодогромногзначајаизаминистар
ство,иверујемданаовајначинпока
зујемо да радимо заједно и да смо
тим.Свеоношто смоданасдогово
рилинијесамосписакжеља,реално
смодоговаралиштајемогућеуради
тиове,аштаидућегодинеизаједно
ћемо пратити реализацију пројеката
–реклајеМихајловић.
Начелник Сремског округа Перица

Гаковић, нагласио је да је састанак
био исцрпан и да су донете важне
одлуке.
–Темајебилозаистамного,одоза

коњења објеката, грађевинских и
електронских дозвола до катастра и
градњестановазаприпадникеснага
безбедности. Сремски управни округ
јебиоспонаизмеђу јединицалокал
них самоуправа и министарства, и
канали комуникације су одлично
функционисали–изјавиојеГаковић.

ПОДРШКАЕВРОПСКЕУНИЈЕИНКЛУЗИЈИРОМА

Аутомобили
ирачунари
напоклон
МобилнитимовизаинклузијуРомасураднателагра

дова и општина, формирана у циљу јачања сарадње
измеђулокалнихинституцијаиромскезаједнице.Чла
новимобилнихтимоваорганизујузаједничкетеренске
посетеромскимнасељимаипружајузаједничкуикоор
динисануподршкуипомоћпојединцимаипородицама,
и у том смислу донирана возила ће имати велики
доприноспослукојијепотребноурадити

ВозилаФиатТипоирачунаре,доби
лоје30локалнихсамоуправакоје
имају формиране мобилне тимо

ве заинклузијуРома. Међуњимасуи
општинеРума,ПећинцииСтараПазова.
ДонацијујеуручилаСталнаконференци
јаградоваиопштина(СКГО)11.марта,а
возилаирачунаредониралајеЕвропска
унија у оквиру Програма „Подршка ЕУ
инклузијиРома–Оснаживањелокалних
заједницазаинклузијуРома“,којиреали
зујеСKГО,докјеглавникорисникМини
старствозарад,запошљавање,борачка
исоцијалнапитања.
Приликомдоделеаутомобилаирачу

нара,СемФабрици,шефДелегацијеЕУ
у Србији је указао, да ће ова донација
мобилнимтимовимакојисебавеинклу
зијом Рома, омогућити боље и лакше
остваривањеуслуганамењенихромској
заједници.
– Те услуге се односе на социјалну

заштиту, здравство, запошљавање и
другеобласти.Возилаћепредставници
ма локалних самоуправа пружити при
ликудапосетеионеприпадникеромске

заједницекојиживеуудаљениммести
ма–рекао јеСемФабрици.Додао јеи
да је једна од основних вредности ЕУ
управо социјална инклузија, солидар
ност,каоипомоћнајугроженијима,ада
јеромсказаједницамеђунајугроженијим
популацијамауСрбијиизатозаслужује
посебнупажњу.
СемФабрицијенајавиодајеЕУуовој

областидосадаобезбедила1,4милио
наевра,аубудућностисепланира још
20милионаевра.НекеодактивностиЕУ
уСрбији односе се и на обезбеђивање
бесповратнепомоћиневладиномсекто
ру који се бави ромском заједницом. У
овојобластипомоћРомимасуимобил
нитимовизаинклузијукаонештоновоу
Србији,алисуониуЕУуобичајенапрак
са.
По речима председника Општине

Пећинци мр Жељака Трбовића, ново
возилоирачунарскаопремаћеолакша
тирадмобилногтимауопштиниПећин
цииучинитигаефикаснијим.
– Општинско веће је 12. фебруара

усвојило оперативни план Мобилног

ПоклонЕвропскеуније



520. MART 2019.  M NOVINE

тимазасоцијалнуинклузијуРома,којим
су обухваћене кључне мере за 2019.
годину,посебнонаштосвеобухватнијем
укључивању ромске деце у образовни
систем. Општина Пећинци је у послед
њихнеколикогодинаконтинуираноради
ланапобољшањуусловаживотауром
ским насељима, где према последњем
попису живи преко 1.000 припадника
ромске националне заједнице, а подр
шкаЕУ,СКГОиВладеРепубликеСрби
је,каоиовадонација,знатноћедопри
нетибољемрадунашегмобилног тима
засоцијалнуинклузијуРома–изјавиоје
првичовекпећиначкеопштине.
Председник Општине Стара Пазова

ЂорђеРадиновићјерекаодаоваопшти
нанастојидаучинисвекакобиактивно
допринелаштовећемукључивањупри
падника ромске националности у све
друштвенетокове.
–Подршкапутемовеисличнихдона

ција, као и квалитетна координација са
надлежнимрепубличкиминституцијама,
помажедауспемоунапоримадауспе
шно извршимо поменуту интеграцију у
нашојопштини.КаоисвимииРомису
равноправниграђаниСрбије,затоћемо
учинитисведаимутомпроцесупомог
немо,изјавиојеовимповодомпредсед
никОпштинеСтараПазоваЂорђеРади
новић.
У свим локалним самоуправама које

су добиле донације, мобилни тимови
постоје.Циљовихтимоваједаобилазе
социјалноугроженекатегорије,пресвега
Роме,јерјеовоуоквирупројектаЕУкоја
сеодносинаподршкуинклузијиРома.
– У нашем тиму се представници

институцијакојеседугинизгодинабаве
социјално угроженим категоријама.
Њиховосновнизадатакједадођудотих
људи, будући да су они за сам систем
социјалне заштите у већини случајева
невидљиви, тако да ће то бити помоћ
на терену. Реч је о социјалним радни
цима, координатору за ромска питања,
психолозима… Наравно, донација је и
потврда наших напора, нико вам неће
помоћиуколикосеивисаминетрудите.
Мидајемопреко130милионаизбуџета
за област социјалне заштите и убудуће
ћемонаставитиисаулагањимаирадом

у овој области – истакао је Војислав
Миоковић, шеф Кабинета председника
ОпштинеРума.
Министарзарад,запошљавање,соци

јалнаиборачкапитањаЗоранЂорђевић
рекао једасуРомидеоСрбијеињени
равноправни грађани. Управо зато би
о њиховим проблемима требало да се
брине свакодневно, јер заслужују да
будуграђаникаоисвиостали.
Мобилни тимови за инклузију Рома

сураднатела градоваиопштина,фор
миранауциљу јачањасарадњеизмеђу

локалнихинституцијаиромскезаједни
це.Члановимобилнихтимоваорганизу
ју заједничке теренске посете ромским
насељима и пружају заједничку и коор
динисануподршкуипомоћпојединцима
ипородицама,иутомсмислудонирана
возилаћеимативеликидоприноспослу
којијепотребноурадити.
Према званичним подацима, у Срби

јиживи147хиљадаРома.Око70одсто
их живи у неформалним насељима, а
животни век им је 12 година краћи од
просекауземљи. Е.М.Н.

ВојиславМиоковићидониранауто

ЂорђеСтанчићимрЖељкоТрбовић

ЂорђеСтанчићиЂорђеРадиновић
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ПОВЕЋАНАБЕЗБЕДНОСТУСАОБРАЋАЈУ

ЛЕДекраниублизинишкола
Уциљу повећања безбедности

учесникаусаобраћају,уопшти
ни Инђија постављени су ЛЕД

екрани са порукама за безбедно уче
шће у саобраћају, односно сигналне
таблесасмењујућимпорукамасаоба
вештењемиупозорењемпрекорачење
брзинеитоублизиничетириосновне
школе. За сада, како кажу надлежни,
ЛЕДекранисупостављениублизини
Основнешколе„ПетарКочић“уИнђи
ји,ОШ„ДрЂорђеНатошевић“уНовом
Сланкамену, ОШ „Браћа Груловић“ у
Бешкии ОШ„22. јули“уКрчедину.У
питањујепрвафазарадова,доксеу
наредномпериодупланирапоставља
њеЛЕДекрананасвимкритичнимсао
браћајнимтачкама.Сигналнетаблеу
себи садрже уграђени доплеррадар,
који информише возаче о ограниче
њубрзине, тренутној брзини кретања
иупозоравајунапрекорачењебрзине.
Какоистичунадлежни,великапред

ност постављених екрана је систем
ска повезаност свих инсталираних
изменљивихсаобраћајнихзнакована
градски саобраћајноинформациони
центар,којипружамогућностнадзора

ипунуконтролусвихуређајасарачу
нара из контролног центра, у реал
ном времену. Повезаност на градски
саобраћајноинформациони центар
омогућиће приказ сваког уређаја на
географској мапи, планирање начина
рада знакова, прикупљање података
и креирањестатистичкихизвештајао
саобраћају,алармирањеиупозорење
приликом детекције насилних возача,

надзор хардверских компоненти:дио
да, светлосних сензора, дигиталног
сата,температуреивлажностиукући
шту, радара, планирањеначинарада
знаковазапериододпет годинауна
пред,иостало.
Ови подаци су важни за анализу и

праћење потенцијалних проблема и
прављење стратегије за повећање
безбедностисаобраћаја. М.Ђ.

ПостављениЛЕДекраниузонишкола

АКТУЕЛНОУПРЕДШКОЛСКОЈУСТАНОВИ„БОШКОБУХА“

Електронскиуписдецеувртић
Предшколска установа „Бошко

Буха“ у сарадњи са Општином
Инђија и Кабинетом премијерке

Србије,првипутовегодине,омогући
ла је родитељима савремену и ефи
каснууслугу,атојеелектронскиупис
дететаувртић.
Како истиче Јелена Кресоја, дирек

торица ПУ „Бошко Буха“ ова услуга
доступна је преко портала Еуправе,
тако што ће родитељи у два корака,
пријавом на портал, попунити елек
тронскиобразацзауписдецеипосла
тига.
–Натајначинћебројнудокументаци

ју,којусуродитељиморалидадоставе

идаприкупљајунаразличитимшалте
рима,заменититајједанобразац,који
ће моћи да попуне са радног места
илиизсвогдома–објашњаваКресоја
идодаједаћезапослениупредшкол
скојустановииматимогућностдауђуу
базуподатакаматичнекњигерођених,
каоисоцијалногосигурањаидаћена
тајначинродитељимасмањитивреме
које су морали да утроше приликом
прикупљањапотврда.
–Међутим,бићеинекихдокумена

такојећеродитељиморатиличнода
доставе, али не приликом уписа, већ
1.септембракададецакренуувртић.
Електронски упис, као нова врста

услуга, почеће да се примењује од
1. априла ове године, када и почиње
упис деце за наредну школску годи
ну – истакла је директорица и дода
ла да упис деце ове године почиње
нешто раније, као и да ће родитељи
којижелеличнодаупишусвојудецуу
вртић,моћидадођууобјекат„Сунце“
свакоградногданаод8до16часоваи
даличнодоставепријавузаупис,као
исвунеопходнудокументацију.
Кресоја се осврнула и на тренут

ну ситуацију када су у питању листе
чекањаиистакладанауписуобјекте
„Невен“и„Сунце“уИнђијичекаоко80
ородеце.
–Саданасочекујеновиуписивиде

ћемо какваћеситуацијабити.Надам
седаћемообезбедитијошнекидодат
ни простор како бисмо обезбедили
деци смештај и самим тим смањи
ли листу чекања – рекла је Кресоја
и додала, да због проблема са тех
ничком документацијом још увек није
почеланајављиванадоградњаобјекта
„Невен“уИнђији.
– Такође, очекује нас велики проје

кат, којисеодносинаизградњуврти
ћагдећебитисмештенооко250оро
деце и искрено се надам да ћемо
наконизградњетогнаменскогобјекта,
моћи да сместимо сву децу са тери
торијеопштинеИнђија–објаснила је
ЈеленаКресоја. М.Ђ.

Уписдецеувртићелектронскимпутем
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НОВИНЕУРАДУЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Инстантплаћањерачуна
НароднабанкаСрбијепустила је

22. октобра 2018. године нови
инстантплатнисистем,којиомо

гућавапреносновчаних средстава са
рачуна на рачун, у режиму 24 сата
дневнотокомцелегодине,сатренут
ном доступношћу средстава корисни
ку. Реч је о најсавременијем платном
систему,којирадинепрекидноиомо
гућава пренос новчаних средстава
у року од само неколико секунди.На
овомсистемуплаћањаНароднабанка
Србијерадилаједвегодине.
Општина Инђија прва је локал

на самоуправа која је покренула тај
систем плаћања, а једно од првих
предузећакојећеовууслугуомогући
тиграђанимајеЈП„Ингас“.
 Ово је врло једноставан начин

плаћања,немаредова,немачекања.
Међутим, потрошачи то још увек не

знајуимораћемоидаљедаштампамо
рачунеистакаојеМиланКончаревић,
директорЈП„Ингас“.
Јавна комунална предузећа чији је

оснивач локална самоуправа имаће
одштампане QRкодове на инструк
цијамазаплаћањекојеседоставља
југрађанимаипривреди.Плаћањесе
врши на тај начин што се мобилним
телефоном скенира QRкод, након
чегасегенеришеплатниналог.
Начелница Одељења за општу

управуОпштинеИнђијаЈеленаЈојић,
потврдила је да је завршен поступак
генерисања поменутих кодова, те да
су грађанивећсафебруарскимрачу
нимаумогућностидавршеуплатена
овајначин.
Оноштоћебитизначајноједаће

путем мобилних апликација, преко
својихпословнихбанака,моћидаочи

тајукодовеидаодмахизвршеплаћа
њеистаклајеЈојић.
Увођење инстант плаћања је још

један вид модернизације и осавре
мењавања услуга, које пружају јавна
предузећаилокалнасамоуправакако
би максимално олакшали живот при
вредницимаиграђанима.
 Инстант плаћање уводимо у ком

плетнуОпштинску управуиправоми
је задовољство што могу да кажем
да смо прва локална самоуправа у
нашојземљи,којајеувелатакавначин
плаћања рачуна  истакао је Влади
мир Гак, председник Општине Инђи
јаидодао,дасутусремскуопштину
недавно посетили чланови Кабинета
премијеркеСрбије, какобидоговори
ликојомдинамикомћесеуводитиовај
начинплаћања.

М.Ђ.

ИНЂИЈА

Асфалтирање
Радови на реализацији

капиталног инфраструктур
ног прјекта који се тиче
асфалтирања 76 неасфал
тиранихулицанатериторији
општинеИнђија, почео је 8.
мартауУлициБранкаЋопи
ћауИнђији.Овихданамеха
низацијасеналазиуБанат
скојиДринскојулици,гдесу
у току земљанирадови који
сеодносенаприпремутере
накакобисеускорокренуло
и са асфалтирањем, потвр
ђујунадлежни.
Како је раније истакао

председникОпштинеИнђија
ВладимирГак,утојсремској
општинивишенећепостоја
ти ниједна улица која неће
иматиасфалт.
 Поред највећег пројекта

асфалтирања свих неас
фалтиранихулица,овегоди
не настављамо и пројекат
рехабилитације улица које
имајуасфалт,алисуувеома
лошемстању.Тренутносуу
току радови у Голубиначкој
улици,адојунаћемокрену
тидарадимоидругеулице
којебудемотаргетираликао
приоритетнеистакаојеГак.
Подсетимо да ће у целој

општиниИнђијабитиасфал
тираноукупно76улица,што
јеоко44километарапутева,
а вредност инвестиције је
четиримилионаевра.Према
пројекту, рок за завршетак
радоваје180дана.

М.Ђ.

Изградњапешачке
стазекодЗООврта

За неколико дана почеће изградња
пешачкестазеодЗООврта„Коки“до
некадашње пумпе „Бразда“ у Инђији.

Тако ће љубитељи шетње и рекреације
ускороиматинарасполагањуновупешачку
стазу.ПремаречимапредседникаОпштине
ИнђијаВладимираГака,завршена је јавна
набавкатесусестворилиусловиизапоче
такрадованатерену.
То јепројекат којисмообећалинашим

суграђанима. Стаза се налази уз државни

пут II реда (стари новосадски пут), те је
биловажноприбавитинеопходнепокрајин
скеирепубличкедозволе,алисмоадмини
стративни део посла завршили  рекао је
Гакидодаодаиспуњавајусвадатаобећа
ња.
Максималносмопосвећенисвимпројек

тима. Само заједничким трудом и залага
њем ћемо успети све планиране пројекте
да остваримо, а неке смо већ и урадили,
изјавиојеГак. М.Ђ.

ПешачкастазаодЗООвртадопумпе
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Oбновљенуроднукућу
познатог књижевника
и драматурга Бори

слава Михајловића Михиза
уИригу, свечано јеотворио
Игор Мировић, председник
Покрајинске владе18.мар
та.
ОнјеистакаодајеМихи

зова кућаобновљена сред
ствима Покрајинске владе,
узвеликозалагањеиришке
општинеиСрпскечитаони
це, као и Михизове кћерке
МилеЈанковићкојаједони
раладеоочевезаоставшти
не и која се налази у ком
плетнореновиранојкући.
– То је сада својеврсни

музеј културе и место кул
турних дешавања. Врло
брзо смо завршили овај
посао, пре свега, као један
наш дуг, једном сјајном и
великом књижевнику, рође
номуправоовде1922.годи
не. Живео је овде десетак
година, али је потом био и
један од најпознатијих уче
ника карловачке Гимнази
је – рекао је председник
Покрајинске Владе Игор
Мировић. Он је најавио и
следећи пројекат везан за
ИригиМихиза,а то је уре

ђењецентраИрига, зашта
већпостојипројекат.
–Тојетакође,деоИрига

који ће подсећати на њега,
тоћебитистаза,Михизове
стопе и цитати из његових
дела, посебно из најпозна
тијег „Аутобиографија о
другима“, који ће пратити
тајпутодМихизовекућедо
Српске читаонице. А други
велики посао је да, заједно
саМинистарствомкултуреи
неким од издавача, објави
мосабранаделаБорислава
МихајловићаМихиза.Зајед
но, крозтатрипројекта,од
којих је један реализован и
данас га званично отвара
мо, смо учинили много да
осветлимо Михизово дело
и то учинимо са поносом
и заједничком енергијом –
додаојеМировић.
Све то је и део пројекта

„Буђење Фрушке горе“ који
заједно реализују Покра
јинска влада и Фондација
„НовиСад2021“,аследии
реконструкција Завичајног
музеја у Беочину и доста
пројеката у Сремским Кар
ловцима.
Подсетимо, прошле годи

не награда „Луча“ је доде

љенаПокрајинскојвладиза
допринос развоју културе у
иришкој општини, примио
ју јеИгорМировић, а упра
во један од разлога је био
и донација великих финан
сијских средстава која су
употребљена за комплетну
обновуМихизовекуће.
– Ми смо подржали овај

пројекат са више од десет

милионадинара,каоиједан
део везан за опремање
самекуће.Мислимда јета
наградабиламотивдазаи
стаовајпосаодоведемодо
краја,такодасмодостојно
оправдали добијену награ
ду.Морамдакажемда јеу
читавојдржавиутокуакција
обнове родних кућа наших
великих књижевника, на

ИРИГДОБИОСПОМЕНКУЋУПОЗНАТОГПИСЦАИДРАМАТУРГА

ИгорМировићотворио
обновљенуМихизовукућу

ОтварањеМихизовекуће

РеконструисанароднакућаБориславаМихајловићаМихиза
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СРЕМСКАМИТРОВИЦАНАНАЈВЕЋЕМ
САЈМУТУРИЗМАУБЕРЛИНУ

Наевропској
туристичкој
мапи

Туристичкаорганизација
Града СремскаМитро
вица представила је

туристичкепотенцијалеГра
даиСреманаштандуТури
стичке организације Србије
(ТОС) највећем светском
сајмутуризмаИТБуБерли
ну, који је одржан од 6. до
10. марта. На штанду ТОС
својупонудупредставилесу
и туристичке организације
Београда, Војводине, Новог
Сада, Златибора, Ниша,
Сомбора,СуботицеиСрем
скеМитровице, представни
цитуристичкепривреде.
ТОС је већ годинама при

сутна на немачком тржишту
које представља једно од
важнијих емитивних тржи
шта.
Вршилацдужностидирек

тораТуристичкеорганизаци
је Града Сремска Митрови
ца,СветланаСабо рекла је
да су у Берлину агенцијама
и тур оператерима предста
вљени туристички потенци
јали Сремске Митровице,
Царска палата и антички
локалитети, Музеј Срема,
СРП Засавица, манастири,
гастрономија,какобиуокви

рупрограмазаСрбију,пону
дили и Сремску Митровицу
као изузетну дестинацију
Европе.
– Размењени су контак

ти и по повратку са Сајма,
већ настављамо комуника
цијуиуспостављамосарад
њу.Кадаговоримооданима
Сајмазаграђанство,такође
јеинтересантанвеликиброј
туриста који понешто знају
о Војводини, али недовољ
но, а желели би да на путу
за Нови Сад или Београд
посетеинекедугедестина
ције. Сремска Митровица
им је веома интересантна
каопрестоницаримскогцар
ства,алибиизбогнадалеко
познате добре, традицио
налнетрпезерадопосетили
Срем. Нова брошура тури
стичкихорганизацијаСрема,
са лепим фотографијама и
одабраним информацијама,
била је одлична препорука
и подршка. Верујем да ће
се број туриста који долазе
унашградовегодинепове
ћати и да ће се тенденција
растазадржатииугодинама
коједолазе,реклајеСветла
наСабо.

Свевећибројтуриста:СветланаСабонасајмууБерлину

пример Боре Станковића у
Врању. Јасамличноводио
пројекатобновероднекуће
Радоја Домановића у Топо
ли, такодами јеоводруги
пројекат, а настојаћу да до
крајамогмандатазапочнеи
пројекатобновероднекуће
ЂорђаНатошевићауСлан
камену – најавио је Игор
МировићуИригу.
ВераНовковић,директор

ка Српске читаонице, свим
гостимајепожелеладобро
дошлицу у Ириг, поетски,
али с правом назаваним
„Фрушкогорском престони
цом“. Она је подсетила да
сепрепетгодине,уСрпској
читаоници,родилаидејада
се већ оронула Михизова
кућа, претвори у мало зда
њекултуре.
– Мој отац, иако је са

десетак година отишао из
Ирига и тако престао да
будестални становник свог
места, често га се сећао
кроз своју прозу, кроз своје
топлеипомалоромантизо
ване белешке у „Аутобио
графијиодругима“.Накрају
свог живота је одредио да
сесахраниуИригуитакосе
физички,последугогпута,у
његавратио,заувек.Данас,
готово после сто година од
његовог рођења, његови
Ирижани вратили су његов
духназад,на„Попиноћоше“
уњеговуроднукућуитакоје
затворенједанвеликикруг–
поручилајеМилаЈанковић.
Стеван Казимировић,

председник Општине под
сетио је да су грађевински
радови почели 2015. годи
не,алисусеодвијалиутри
фазе.
–Прошлегодинесмоура

дилиопремање,јошјеоста
лодасемалоопремиМихи
зова споменсоба, а све
што је сада у њој је дона
цијањеговепородице.Тује
његоваколевка,деобибли
отеке, фотографије и доку
менти, као и иконе на ста
клу које је сакупљаоМихиз
и његова супруга Милица.
Ова кућа је додељена на
управљање Српској чита
оници, она ће бринути и
управљати,алииорганизо
вати културна дешавања у
њој. Ми ћемо сваке године
издвајати одређена сред
ства како би кућа остала
у оваквом стању, да не би
пропадала – рекао је Кази
мировић који је додао, да
ћеонасвакакоупотпунитии
туристичкупонудуИрига.
ОтварањукућеБорислава

МихајловићаМихизапрису
ствовала јеинашапозната
књижевница и драматур
шкиња Вида Огњeновић,
којајеистакладајеобнова
Михизове куће сјајно ура
ђена и да поздравља овај
потез, како локалне самоу
праве,такоиПокрајине.
– Морам да кажем да је

Михизбиомојшколскиузор,
јер је похађао школу као и
ја, наравно знатно раније,
али,ми гатаданисмомно
го волели зато што су нас
професори грдили, и наво
дили Михиза као некога ко
је био много бољи ђак од
нас,вреднијииобразовани
ји.Затосмосеминекакои
такмичили са њим, он нам
је увек даван као пример
узорног ђака, посебно од
наше професорице српског
језика, са слободним схва
тањима,аливрхунскимзна
њем.Например,он језнао
напамет целу антологију
новијесрпскепоезијеБогда
наПоповића–реклајеВида
Огњеновић.
Отварању куће Борисла

ваМихајловићаМихизапри
суствовали су и министар
културеВладанВукосавље
вић,покрајинскасекретарка
за културу и информисање
ДраганаМилошевић,акаде
мик Матија Бећковић, вла
дикасремскиВасилије.
Овајпројекат јеодпочет

ка2015.године,односноод
пројектне документације до
краја, коштао око 15 мили
она динара. Највећи део
је обезбедила Покрајина,
милион динара Министар
ствозакултуру,аистотоли
колокалнасамоуправа.

С.Џакула
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Потребназасебна
Хитнаслужбаилекари

Представници локалне самоу
праве и Дома здравља Ириг
одржали су састанак на којем

се разговарало о проблемима који
утичу на рад ове здравствене уста
нове, а које се, по речима новог
директора, дрНебојшеАцина, тичу,
пресвега,недовољногбројалекара,
потребедаХитнапомоћпостојикао
посебна служба, као и опремљено
стиодговарајућимапаратима.
Он јеистакаодапостојећинеспо

разумиизмеђупацијенатаиустанове
проистичу из међусобног неразуме
вања како потреба пацијената, тако
ичињеницедапацијентинесхвата
јумогућностииовлашћењалекараи
домаздравља.
– Најнеопходнија нам је засебна

Хитнапомоћ,јерсенајвишепримед
биуправоодносинању.Немогуда
кажемдаимамнекихвећихпримед
бинањенрад,алисмо једноставно
ограничени нашим капацитетима.
Садаједанлекаррадиихитнупомоћ,
и општу праксу, и кућно лечење, а
кадаторадиједанчовек,онданишта
одтогазасебнонеможебитидовољ
ноквалитетно–истичедрАцин.
Онобјашњавада,побројустанов

никаиришкеопштине,Домздравља
неможедаимазасебнуХитнупомоћ.

– Али, ми девет месеци у години
имамо преко 25.000 становника на
нашојтериторији,тумислимнатури
сте, викендаше, посетиоце наших
манастира, прославе, као што је 1.
Мај, кадаимамоипо50.000посети
лаца.Будетуисаобраћајнихнесрећа,
уједаинсеката...свега.Људисељуте
са правом где смо ми, а ми имамо
само једнуекипу којанеможесвуда
дадође.ДалићеПокрајинаиМини
старствоздрављаиматиразумевања
заовеаргументе,видећемо–говори
новидиректорДомаздравља,укојем
јепроблеминедостатаклекара.
Сада ради 12 лекара који су рас

поређени у амбулантама у Иригу и
Врднику, као и лекар који ради по
селима.
–Требалобинамсигурно,барјош

четирилекарадабимоглидапокри
вамо редовне активности и Хитну
помоћ,иорганизованеноћнесмене,
далекаркојирадиопштупраксуне
мора да прекида преглед и иде на
хитанпозив,падасепослетрисата
враћа у амбуланту, то пацијентима
смета.Имамодвасанитетскавозила,
алинемамовозача,лекара,сестру–
објашњава дрАцин, и најављује да
ћеДомздрављаИригпокушати,кроз
конкретне разговоре са грађанима,

даобјасниовуситуацију.
Стеван Казимировић, председник

иришке општине каже да је одувек
постојао проблем са бројем меди
цинскогособљаилекарима.
–Покушавалисмодатопопунимо

финансирајући из наших средстава,
плате лекара и медицинских сеста
ракојисупокривалисела,ивозача,
поготовокадаљудиодунагодишње
одморе.Тојесвевезаносазабраном
запошљавања.УМинистарствувиде
данашаопштинаима12.000станов
ника,али,миодмартадоновембра
имамо дупло више, због викендаша
итуриста.Имамосамо5.000викенд
кућа на нашој територији, онда вам
јејасноочемуговоримо.Надамосе
даћемоуспетиурешавањутихпро
блема.Мисами,избуџетанеможе
мо да исфинансирамо пола Дома
здравља,алиидаимамо,неможемо
запошљаватибезодобрења–казао
јеСтеванКазимировић,назаједнич
ком радном састанку одржаном 13.
марта.
Ондодаје,далокалнасамоуправа

помаже набавком одређених апара
таивозила,такодасеуправоконку
рисалокоднадлежногМинистарства
за још један УЗ апарат, овај пут за
гинеколошкепрегледе. С.Џ.

АлександраБајић,главнасестра,дрНебојшаАциниСтеванКазимировић

Ми девет месеци у години имамо преко 25.000 становника на нашој
територији,тумислимнатуристе,викендаше,посетиоценашихмана
стира,прославе,каоштоје1.Мај,кадаимамоипо50.000посетилаца,
кажедрНебојшаАцин
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Медаљезарад
НаМеђународном сај

муобразовања„Путо
кази“ који је од 7. до

9. марта одржан у Новом
Саду, учествовалисуССШ
„Борислав Михајловић
Михиз“ као и ДУ „Дечија
радост“ из иришке општи
не.
Обе установе су награ

ђене Великом златном
медаљомзаквалитетсвога
рада.
ДУ „Дечија радост“ била

јејединапредшколскауста
нова која се нашла међу
излагачима, са понудом
прилагођеном како најмла
ђима,такоиколегамавас
питачима.
Јелена Видановић,

директорка иришке Дечи
је установе, каже да су се
потрудилиданаовомСајму
на што бољи начин пред
ставесвојдосадашњирад,
којијеипрепознатинагра
ђензлатноммедаљом.
–Наштандусмоизложи

ли дидактичкиматеријал и
средствакојаизрађујувас
питачии која сунаграђена
на манифестацији „Добра
играчка“, затим лутке које

су коришћене на Луткар
ском фестивалу у органи
зацији наше установе, као
и на другим фестивалима
на којима смо награђени.
Приказалисморадbeebot
robot,штопредстављаувод
у све популарније занима
ње  програмирање и уоп
штекоришћењедигиталних
играчака.Приказали смо и
нашееколошкеактивности,
јерсмојединапредшколска
установауСрему,којаима
статус екошколе у скло
пуМеђународног програма
„Екошколе“ – каже дирек
торкаЈеленаВидановић.
Такође, на овом сајму је

иССШ„БориславМихајло
вић Михиз“ добила велику
златнумедаљузаквалитет
установе.
Исидора Бирињи, врши

лац дужности директор
кешколе,истичеда јеова
медаља за њих изузетно
значајна,јерјешколафор
миранапредесетгодина.
–Заовократковреме,ми

смо успели да се афирми
шемо као квалитетна шко
ла,што је велики успех за
нас–кажеБирињи. С.Џ.

УченицинаСајмуобразовања

ШИД

Новипредседници
меснихзаједница
Српска напредна странка однела

јеубедљивупобедунаизборима
за чланове Савета у свих 19

меснихзаједницанатериторијиопшти
неШид,којисуодржани24.фебруара
2019. године. Конститутивне седнице
Савета Месних заједница Општине
Шидодржане су12. и13марта2019.
године, и том приликом су изабрани
председницимеснихзаједница.
У Месној заједници Батровци за

председника изабран је Бранислав
Сарић,информатичар,уМеснојзајед
ници Јамена за председника је иза
бранПероПајић,пензионериуМесној
заједници Гибарац за председника је
изабран Миломир Угљешић, саобра
ћајнитехничар.
За председника Месне заједнице

Моловин изабран је Спасоје Маливук
пољопривредник, за председника
Месне заједнице Илинци изабрана је
Тијана Ђурђевић васпитач, док је за

председника Месне заједнице Бикић
ДоизабранДејанБобаљ,дипломира
ниинжењерпољопривреде.
У Бачинцима је за председника

Месне заједнице изабранЂорђеСте
вић, предузетник, за председника
Месне заједнице Љуба изабран је
Мирко Белан, пољопривредник, за
председника Месне заједнице Берка
совоизабранјеНенадВидовић,пољо
привредник.
У Месној заједници Моровић за

председника изабран је Александар
Кузминац,пољопривреднитехничар,у
МеснојзаједнициВишњићевозапред
седника је изабран Радивој Ветеха,
пољопривредник,ауМеснојзаједници
АдашевциизабранајеГорданаМишко
вић,домаћица.
У Шиду је за председника Месне

заједнице изабран Милан Гербер,
мастердипломираниисторичар.Пред
узетник Милан Братић је изабран за

председникаМеснезаједницеКукујев
ци, за председника месне заједнице
ЕрдевикизабранјеЗоранМашић,гра
ђевинскитехничар,док је запредсед
никаМеснезаједницеБингулаизабран
БранкоРадичевић,пољопривредник.
УМеснојзаједнициВашицазапред

седника Mесне заједнице изабран је
Милан Брдар, пољопривредник, a за
председникаМеснезаједницеСотиза
бран је пољопривредник Немања
Урсуз. Пољопривредник Гојко Митро
вић је изабран запредседникаМесне
заједницеПривинаГлава.
Општински одбор Српске напредне

странкеШидисвимесниодборисела,
добили су безрезервну подршку и
поверење грађана. Новоизабрани
председнициМЗ ће настојати да сво
јимрадом,знањемиискуством,оправ
дају поверење мештана и трудиће се
даунапредеживотуовимнасељеним
местима.
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ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА:РЕШЕЊЕСТАМБЕНОГПИТАЊАСОЦИЈАЛНИХ
КАТЕГОРИЈАСТАНОВНИШТВА

Усељењедокрајагодине

Уопштини Стара Пазова, у токује неколико пројеката изград
њестамбенихобјекатауциљу

трајногстамбеногзбрињавањаодре
ђених категорија становништва. У
завршници јепројекат,којиподразу
меваизградњу169становауСтарој
Пазови,финансиран је издваизво
ра,изРазвојнебанкеСаветаЕвропе
уизносуод4,8милионаевраисред
ствима Општине од око 1 милион
евра,астановићебитиусељивидо
крајаовегодине.Саистомнаменом
за становање избеглих и расеље
нихлица,устаропазовачкомнасељу
Голубинци, изграђена је нова згра
да, инвестиције од око 850 хиљада
евра,са30стамбених јединицакоје
ћебитиусељивезадвамесеца.Оба
пројекта,ОпштинуСтараПазовасвр
ставајумеђупрвесамоуправекадаје
социјалнаодговорностпремаграђа
нима у питању. Упоредо са изград
њом стамбених јединица за лица и
породицесаизбегличкимстатусом,у
токујеиизградњакућазалицаром
ске националности (пројекат „Успо
стављање одрживих решења за
становање Рома у Старој Пазови“),
аобјектисеналазеуФрушкогорској
улициуСтаројПазови.
–ОпштинаСтараПазова, у циљу

решавања потреба свих категорија
становништва,улажевеликинапори
ангажујесвесвојекапацитетекакоби
наделупоказалабригуосвимграђа
нимакојимајепомоћпотребна.Наш
допринос у решавању стамбеног
питања за избегла лица и, конкрет
но у овом случају, трајног решења
застановањезаприпадникеромске
националности тешког материјалног
стања, подразумева обиман посао.
Ту пре свега мислим на обезбеђи
вање парцела, односно локација за
изградњу, неопходних инфраструк
турнихулагања,прилазаикомунал
них прикључака, који ће осигурати
квалитетностановањенаконусеље
ња. Финансијско учешће по моделу
суфинансирањаиангажманлокалне
самоуправе је значајан фактор, од
когауспешностпоменутихпројеката
директно зависи – закључује пред
седникОпштинеСтараПазоваЂор
ђеРадиновић.
Кроз сталну координацију са зва

ничним институцијама, које раде на
реализацији поменутих пројеката,
попут републичког Комесаријата за
избеглице и миграције, решавање
стамбенихпитањаизбеглицазатери
торијуопштинеСтараПазовајепред
самимкрајем.Поредстановакојисе

реализују, у току је наставак регио
налногпројекта,петиталасдодела
пакета грађевинског материјала, а
недавно су у згради општинеСтара
Пазова потписане спецификације за
грађевинскиматеријалза30корисни
ка. Упоредо са наведеним пројекти
маЈПОпштинскастамбенаагенција
Стара Пазова, која је активни уче
сникуспровођењуовихпрограма,за
наредни период, најављује још про
јекатанамењенихсоцијалномстано
вању, што додатно указује на одго
ворност локалне самоуправе према
социјалноугроженимкатегоријама.
Када су у питању услови и начин

категоризације, у смислу права на
усељење у станове, из пројекта
изградње стамбеног објекта у Голу
бинцима и Фрушкогорској улици у
Старој Пазови, одлучивано је на
основу претходнодефинисаног пра
вилника. У складу са кретањима на
националном нивоу и сарадњом са
надлежним републичким институци
јама, старопазовачка локална само
управаимаупланудасеунаредних
неколико година у потпуности спро
ведестамбенозбрињавањесоцијал
но угрожених категорија становни
штва,којезатоиспуњавајузаконом
предвиђенеуслове. Љ.Ј.
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ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

Новтрг
иназивиулица

Око тримилиона становника током
прошлегодинебилојепријављенона
адресибезутврђеногбројауулициу
којојживе,авишеоддвамилионагра
ђана водило се на адресама за које
нијеодређенниназивулице.Стиму
вези,ВладаРепубликеСрбије издво
јила јеокопетмилионаевра какоби
сванасељауземљидобилатаблице
саназивимаулицаи кућнимбројеви
ма.За15улицауБелегишу,14уНовој
Пазови,13уСтаримБановцима,запо
осамуСурдукуиСтаројПазови,седам
уГолубинцима,шестуВојкиизачети
риулицеуКрњешевцима,утврђенису
називи што старопазовачку општину
сврставауредоних,укојојсвакигра
ђанинимапунуадресупребивалишта,
штодосаданијебиослучај.
Поред Трга др Зорана Ђинђића,

у Старој Пазови формиран је нови,
названпоДушануИванчевићу,који је
наодслужењувојногрока1999.године
погинуо токомНАТО агресије, док ће
сеједнаодулицауовомнасељузва
типоЗденкуБзовском,којијеслужећи
отаџбини изгубио живот исте године.
Надлежниистичудасуприликомутвр
ђивањаистих,испоштованесвезакон
скепроцедуре.Поредлокалнихистак
нутих појединаца, 75 улица између
осталог,названојепоистакнутимкњи
жевницима, каошто суДесанкаМак
симовићиЈованДучић,сликаруСави
Шумановићу,српскојхероиниМилунки
Савић,ПатријархуПавлуитакодаље.

С.С.

ЦЕНТАРЗАХЕМОДИЈАЛИЗУ

СветскиДанбубрега

Светскиданбубрега,15.март,обе
лежио се под слоганом „Здравље
бубрега свима и свуда”. У Србији се
дијализнимпоступцималечиоко6.000
пацијенатау63дијализнацентра,док
уВојводини има 16 центара у којима

селечиоко1.500пацијената.Повећан
ризик од болести бубрега имају осо
бесадијабетесом,пацијентисависо
кимкрвнимпритискомистаријиод50
године,аризичнојкатегоријиприпадај
гојазни и пушачи. У овом крају током
године јави се око сто пацијената са
неким обликом бубрежних обољења,
теје42пацијентанадијализи.Уста
ропазовачкомЦентрузахемодијализу,
којарадиприДомуздравља„ДрЈован
ЈовановићЗмај“истичуда јеупроте
клих седам година урађено свега пет
трансплатација. У Србији има више
од 4.500 пацијената на дијализи, око
500њихјенаперитонеалнојдијализи
у кућним условима, док на транспла
тацију у Новом Саду чека преко 125
бубрежнихболесника. С.С.

СЕТВАШЕЋЕРНЕРЕПЕ

Мањеповршине
У Војводини је почела је сетва

шећерне репе, а прве сејалице ушле
суиустаропазовачкиатар.Битнаагро
техничкамерајепредсетвенаприпре
ма, која подразумева једну операцију
непосредно пред саму сетву. Земљи
шни услови погодују овим радовима,
јер је земљиште добро просушено.
Сетвени слој земљишта треба да се
загрејеминималнодо10степени,што
јеислучајовихдана,такодаћеопти
малнирокзасетвушећернерепебити
испоштован.Премапроценистручња
ка,овегодинећеповршинеподрепом
битимањезаоко30одстоуодносуна
прошлу годину, а узрок томе јемања
ценашећера на светском тржишту, а
у старопазовачком „Напретку“ ће под
краљицом поља бити посејано 435
хектара. З.К.

АДАПТАЦИЈАОБЈЕКАТА

Почетакрадова

Вишеод2,3милионадинарабиће
утрошенонауређењезградеОпшти
не Стара Пазова, затим на адапта
цију објекта зграде архива Општине
у Улици Краља Петра I Карађорђе
вића, а уредиће сеиобјектимесних
канцеларијауНовимиСтаримБанов
цима, Белегишу, Сурдуку, Голубин
цима, Војки, Крњешевцима и Новој
Пазови. Радове ће извести старопа
зовачкафирма„ФидесТеамПлус“,у
наредномпериодуочекујесепочетак
истих. Само уређење подразумева:
припремне, столарске, лимарско –
покривачке, подополагачке, керами

чарске, молерскофарбарске и елек
трорадове. С.С.

СТАРОПАЗОВАЧКИВРТИЋ

Санитарнирадови

Радовенаадаптацијиделаобјекта
санитарногчворазадецуПредшколске
установе „Полетарац” у Старој Пазо
ви, извешће фирма из Старе Пазове
„ФидесТеамПлус“, којесебавитрго
вином водоводних и канализационих
инсталација, грејнихрешења,керами
кеисанитарије,авреднострадова је
нештовишеод1,15милионадинараса
ПДВом.РадовефинансирајуОпштина
Стара Пазова и Покрајински секрета
ријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне
заједнице. У оквиру радова, између
осталог,извршићеседемонтажасани
тарних елемената, уклањање свих
постојећихслојеваподадоплоче,каои
израдановехидроизолацијеицемент
некошуљицепода,заменадотрајалих
водоводних и канализационих цеви,
замена зидних и постављање нових
неклизајућих подних плочица, замена
чесми,водокотлићаисанитарнегалан
теријеислично. С.С.

ТАКМИЧЕЊЕИЗСОЦИОЛОГИЈЕ

НиколаГашпарић
најбољи
Никола Гашпарић, ученик Гимнази

је „Бранко Радичевић” из Старе Пазо
ве, победник је Регионалног такмиче
ња средњошколаца изСоциологије на
тему „Култура и савремени изазови”,
којејеодржанонаФилозофскомфакул
тетууНовомСаду.На једномодчети
рирегионалнанадметања,учествовало
је тринаесторо ученика војвођанских
средњих школа, а троје првопласира
них учествоваће на Републичком так
мичењу из Социологије, 23. марта у
Обреновцу.Такмичењесуорганизовали
Српскосоциолошкодруштвоидомаћин
такмичења,ОдсекзасоциологијуФило
зофскогфакултетауНовомСаду. С.С.
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Седморољуди
зараженотрихинелозом

Ветеринарска инспекција Упра
ве за ветерину Министарства
пољопривреде, водопривреде и

шумарства прошле недеље спровела
јеванредниинспекцијскинадзоруСта
римБановцимакодсвихособаисубје
катазакојејеодЦентразаконтролуи
превенцијуболестидобилаобавеште
њедасумогућиизвориобољењаТри
хинела спиралис и предузете су све
потребне мере, а против одговорних
особабиће поднета и пријава надле
жном тужилаштву. У епидемиолошкој
служби старопазовачког Дома здра
вља,потврђенонам једа је седморо
заражених трихинелозом у Старим
Бановцима, од којих су две особе у
тежемстању.Ветеринарскаинспекци
ја спровела је ванредни инспекцијски
надзор код сточара Б. Ј. и у месари
у којој су заражене свиње заклане.У
саопштењуУправе за ветерину наво
дисе следеће: „Наосновуприспелих
резултата лабораторијских анализа
утврђено једа јемесоузоркованона
газдинству изСтарихБановаца (мле
вено месо и кобасица) позитивно на
присустволарвиТрихинеласпиралис.“
Око 80 килограма месних прера

ђевина,уобјектумесареукојојсуна
непрописан начин заклане заражене
свиње,повучено јеизпрометаиупу
ћено на нешкодљиво уклањање, а
узорци су послати на лабораторијске
анализе.

„Узорак РВА00026 одговара Пра
вилнику о начину и поступку спрово
ђењаслужбенеконтролехранеживо
тињског порекла и начину вршења
службене контроле животиња пре и
послењиховогклања,јернијеутврђе
ноприсустволарвиТрихинеласпира
лисудостављеномузорку“,кажесеу
саопштењуУправезаветерину.
Надлежно министарство апелова

ло је на потрошаче, да месо и про
изводе од меса, купују искључиво у

одобреним објектима, а стручњаци у
овој областиподсећајунапревентив
немере.Ветеринарскаинспекција ће
противодговорнихособазаоводело,
а у складу с овлашћењима, подне
ти пријаву надлежном тужилаштву за
кривично дело стављање у промет
шкодљивих намирница, као и прија
ву надлежном прекршајном суду због
обављања нерегистроване делатно
сти.

С.С.

УепидемиолошкојслужбистаропазовачкогДомаздравља,потврђено
намједајеседморозараженихтрихинелозомуСтаримБановцима,од
којихсудвеособеутежемстању.Ветеринарскаинспекцијаспровелаје
ванредниинспекцијскинадзоркодсточараБ.Ј.имесариукојојсузара
женесвињезаклане

СтариБановци

РУМА:ПРОЈЕКАТ„EXCHANGE5“

Управљањејавномсвојином
Ради спровођења пројекта „Инте

грисаниприступуправљању јав
номсвојиномуопштинамаСтара

Пазова и Рума“, како би се окончао
процесрегистрације(Рума)иуспоста
вилоефикасноиодговорноуправља
ње јавномсвојиномустаропазовачкој
и румској општини, ове две локалне
самоуправе су успоставиле партнер
ство.
Реализацијаовогпројектаћедопри

нети унапређењу локалне економије
путем интегрисаног управљања јав

номсвојином,апројекатјезапочео21.
децембрапрошлеитрајаћедо20.јуна
нареднегодине.
Вредност пројекта је 173.016 евра,

одчегаЕвропскаунијафинансира87
проценатавредности,аопштинеСта
раПазоваиРумадоприносеса13про
ценатавредностипројекта.
Програм „Еxchange 5“ је намењен

градовимаиопштинамауСрбији,као
подршказаефикасноуправљањеимо
виномиподршкаустратешкомплани
рањуипрограмскомбуџетирању.

Главни модалитети подршке су
додељивање средстава градовима и
општинамакрозгрантшемеитехничку
помоћ.
ПрограмфинансираЕУизсредстава

ИПА 2014, а спроводе Министарство
државнеуправеилокалнесамоуправе
иСекторзауговарањеифинансирање
програмаизсредставаЕУуМинистар
ствуфинансија,док јеСтална конфе
ренцијаградоваиопштинаимплемен
тационипартнер.

С.Џ.
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ШИМАНОВЦИ:НОВИМОДЕРАНЛОГИСТИЧКИЦЕНТАР

Предностмањихсредина

ПредседникОпштинеПећинцимр
Жељко Трбовић посетио је 14.
марта градилиште фирме Logi

sticТеаmSekulić, која уиндустријској
зони уШимановцима гради свој први
логистичкицентарупећиначкојопшти
ни. Председника је, током обиласка,
са динамиком градње и плановима
упознаовласникфирмеРадивојСеку
лић,који јетомприликомрекаода је
фирмаоснована2007.годинеидасе
наукупнојповршиниодоко28хиљада
квадратауШимановцима,управогра
ди први од пет логистичких центара,
асвеукупнаинвестицијавреднаје2,5
милионаевра.
– Планирамо да на површини од

око15хиљадаквадратаградимоупет
етапапо3.000квадрата.Првафазаје
утоку,имиочекујемода1. јулабуде
завршенопрвих3.000квадратамодер
ноглогистичкогцентраидасеуселе
наши клијенти са којима радимо већ
дужи низ година. Како нам се посао
будеразвијао,такоћемосеширитии
започињати следећу фазу – рекао је
Секулић.
Током разговора са председником

Трбовићем,РадивојСекулић јерекао
дагајезапећиначкуопштинуопреде
лилауправопредностмањихсредина.
– Што се тиче законске процедуре

све је исто, али у Општини Пећинци
далеко лакше дођете до људи, који
вас саслушају, који имају стрпљења
да вам објасне и помогну да решите
проблем, уколико га имате. Такође,

индустријска зона у Шимановцима је
већуређена,овдепослујувеликесвет
скекомпаније,штојесвакакоодлична
препорука.Аоношто једостаутица
ло на моју одлуку да дођем у вашу
општинујекомплетноуређенаинфра
структура–одводе,гаса,канализаци
је,прекоструједооптичкогкабла,све
јевећдоведенодосамогплаца.Врло
битнаставкасуенергетскипотенција
ли, јер сам јаранијеимаоуУгринов
цима и Добановцима проблема са
напајањем електричном енергијом,
гдејебилоскоронемогућедобити300
киловата,аовдесамбезикаквихпро
блемадобиоједанмегават–нагласио
јеСекулићидодаодајезаједноглоги
стичараодизузетног значајауређена
инфраструктура и близина виталне
саобраћајницекакавјеаутопутЕ70.
Председник Трбовић је након посе

те изјавио, да је пећиначка локална
самоуправадостаурадиланаинфра
структурном опремању у шимано
вачкој индустријској зони, али да се
ту неће стати, и да седаљерадина
унапређењуусловазарадпривредних
субјекатауовојзони.
– Један од пројекта који је упра

во при крају је и нова трафостаница
110/20 КВ код Шимановаца, која ће
обезбедити комплетној индустријској
зонинезависноинеометанонапајање
електричном енергијом, и то не само
привреднихсубјекатакојивећпослују
унашојопштини,већибудућихинве
ститора–изјавиојеТрбовић.

Једанодпројекта
којијеуправопри
крајујеинова
трафостаница

кодШимановаца,
којаћеобезбедити

комплетној
индустријскојзони

независнои
неометанонапајање

електричном
енергијом,итоне
самопривредних
субјекатакојивећ
послујуунашој

општини,
већибудућих
инвеститора,

изјавиојеЖељко
Трбовић

мрЖељкоТрбовићиРадивојСекулић
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ШИДСКИЦРВЕНИКРСТАКТИВАНЦЕЛЕГОДИНЕ

Увекимапосла
Неколико година после Првог

светскогратаивеликихстрада
ња,јављасепотребазаоснива

њем хуманитарног друштва Црвеног
крста.Натериторијишидскеопштине
оваорганизација је првоформирана
уМоровићу1921.године.Каооснивач
помиње се лекар, др Никола Попо
вић.Коначно,шидскиЦрвеникрстсе
формира1922.године.
Данас је Црвени крст ослонац у

свимситуацијамакадатребапружити
помоћ,годинезанаматоипотврђују.
ОбластиукојимаЦрвеникрстзаузи
ма значајну улогу су између осталог
и промоција, регрутовање и задр
жавање давалаца крви, промоција
хуманитарних вредности, здравстве
на превентивна делатност, програм
народнихкухиња,деловањеунесре
ћама,миграцијастановништва,борба
против трговине људима. Годинама
јеЦрвеникрстбиосинонимзаакци
је добровољног давања крви, али у
последњих годину дана дошло је до
извеснихпромена.
Милан Бабић, стручни сарадник у

области добровољног давалаштва
крвијетообјаснио.
–ОдпрошлегодинеЗаводзатран

сфузију крви Војводине преузео је
спровођење акција добровољног
давања крви. Центар за трансфузи
ју крвиСремскаМитровица ја банка
крви. Акција се организује у догово
ру са Заводом, мада нема унапред
планиранкалендардавањакрви,као
раније, па томало збуњује даваоце.
Тражисетерминкоји јенајповољни
ји у датом тренутку. Доста акција се
спроводилопетком.Мисмоуспелито
малодапроменимо,посебнокадасу
упитањуВишњићевоиМоровић,јер
суљудипретежнозапослениушума
рији, па кад је акција петком нема
некевеликевоље.Иакоједобровољ
но давање крви хумани гест, некако
петкомнисурасположени.Свидобр
овољнидаваоцикрви,поЗаконуима
јуправонадваслободнаданапосле
тога–појашњаваБабић.
Опромоцијидобровољногдавала

штва крви и активностима Црвеног
крста,Бабићјенаставио.
– Имамо доста нових давалаца, у

јануарујетобило1718лица.Радимо
инапромоцијидобровољногдавала
штва крви, расписан је и конкурс на
тему „Крвживот значи”.Црвени крст
Шидјеупутиопозивосновнимисред
њим школама да учествују у њему.
Кадабудуодабранинајбољирадови,
онисетакмичедаљеуоквируЦрве
ногкрстаСрбије–казаојеБабић.
Шта се тренутно ради и какви су

планови, говори нам Душица Поле
тан,секретаркаЦрвеногкрста.
 – Традиционалне и програмске

активностиЦрвеног крста, као и јав
наовлашћењакојасуповеренаЦрве
номкрсту,поЗаконуоЦрвеномкрсту
Србије су наша деловања. Сваке
године на почетку доноси се план и
програмпокомсепоступа.Усушти
ни,ону90процената,паивише,буде
испуњен.АтосевидиикрозИзвештај
ораду,којисепрезентујенаредовној
годишњој скупштини Црвеног крста,
гдесеприкажесвеоноштојерађено
токомгодине–кажеПолетан.
Везано за ситуацију са мигранти

маирадуутојобласти,секретаркаје
објаснила.
– Црвени крст више нема пуно

активностикојесувезанезамигранте.
Оношто се тренутно ради јесте рад
садецомиомладиномуприхватном
центрууШиду,анатемупревенције
трговиномљудимаипрогрампромо
ције хуманих вредности. У Шиду се
налазе 184 мигрантске породице, а
трећинучинедеца.Радимодвапута
месечнорадионице,којесудинамич
не,аионисусенавиклинаЦрвени
крст.Улокалнојзаједници,радионице
натемутрговинељудимасереализу
јувећтрећугодинузаредом,пошест
радионицамесечно.Онесеспроводе
у предшколским установама, као и у
основними средњимшколама.Има
мо и одређени број волонтера који

нампомажу, волонтериомладинции
волонтери из програма бриге о ста
рима.Овихдругихимамодесет, који
се придружују у оквиру акције „Сун
чана јесенживота” кадасеодржава
јубазариздрављапоселима,икада
обележавамоСветскиданборбепро
тив дијабетеса – рекла је Душица и
наставилапричуоволонтерима.
– И чланови Аматерског позори

шта „БраниславНушић”, који изводе
представу„Распродаја”,акојаговори
отрговиниљудима,сунашиволонте
ри.Највећабазасувршњачкиедука
тори,тосууглавномученицисредњих
школа,којипрођуодређенуедукацију
коју организује Црвени крст Србије.
Натајначинстекнустатусвршњачког
едукатора и преносе своје знање и
превентивнепорукесвојимвршњаци
ма.Такваедукацијасепоказаламно
го бољом од класичних предавања.
Утокумартаћесеорганизоватиквиз
„Штазнашоздрављу?”и„Штазнашо
Црвеномкрсту?”гдећепоказатисво
језнањеизобластиличнехигијенеи
превенције ХИВа.Сарадња сашко
ламаипредшколскомустановомнам
јеизузетна.Утокуовогмесеца,тачни
је22.марта,слединамакцијадобро
вољногдавања крви– кажеДушица
ПолетанизЦрвеногкрстаШид.

Д.Попов

МиланБабић ДушицаПолетан

ДанасјеЦрвеникрстослонацусвимситуацијамакада
треба пружити помоћ, године за нама то и потврђују.
ОбластиукојимаЦрвеникрстзаузимазначајнуулогусу
измеђуосталогипромоција,регрутовањеизадржава
њедавалацакрви,промоцијахуманитарнихвредности,
здравственапревентивнаделатност,програмнародних
кухиња, деловање у несрећама, миграција становни
штва,борбапротивтрговинељудима



1720. MART 2019.  M NOVINE

КУЛТУРНИЦЕНТАРПЕЋИНЦИ

Лепоказивањепоезије
Двадесетшестмладихрецитато

ра,изсветриосновнешколеса
територије пећиначке општине

и средње Техничке школе „Миленко
ВеркићНеша“,12.мартајенасцени
Културног центра приказало умеће
у казивању стихова на 35. Општин
скојсмотрирецитатора.Овогодишњу
смотру организовали су пећиначки
Културни центар и Савез уметнич
ког стваралаштва аматера Војводи
не под покровитељством Општине
Пећинци, а селектор смотре био је
НедељкоТерзићкњижевникизСрем
скеМитровице.
КаконамјерекаодиректорКултур

ног центра Пећинци Јован Деврња,
ова установа годинама негује овај
посебанначинсценскогизражавања,
а јучерашњу смотру обележило је
достаталентованихрецитатора.
– Изузетно ми је драго да се ове

године одазвао велики број деце и
заистајебилотешкоодабратинајбо
ље.Нашциљ,каокултурнеустанове,
једадецупресвегаподстакнемода
негујулепуречиданаучеданасту
пају пред публиком, те самим тим,
сада већ традиционално, организу
јемо Општинску смотру уз несебич
нуподршкуОпштинеПећинци.Драго
ми је, такође,да јеНедељкоТерзић
овегодинеселекторсмотреинадам
се да ће његово стручно мишљење
допринети још већем развоју лепог
казивања поезије у нашој општини
–рекао јеДеврњаинагласио,да је
књижевник Терзић поклонио своје
књигенаграђенимрецитаторима,као
иНароднојбиблиотециуПећинцима.
У односу на пре десетак година

кадајебиоселекторОпштинскесмо

тре у Пећинцима, Недељко Терзић
сматрадасуучињенизнатнипомаци
уквалитетуказивањаиизборустихо
ва.
– Оно што су деца из пећиначке

општинепоказаланаовомтакмичењу
језаистазавеликопоштовање.Тако
ђе, млади рецитатори из пећиначке
општине немају проблем са својим
казивањемиизговором,собзиромна
тодасенаподручјуопштинеПећин
цивеомачистоговори.Оноштобих
препоручио садашњим, али и буду
ћимрецитаторима,тоједапокушају
дауклонеравничарскулетаргијуида
будумалодинамичнији, бржииекс
плозивнијиусвомказивању–изјавио
јеТерзић.
Двадесетшестмладихрецитатора

су били подељени у три категорије.
Укатегоријирецитатораодпрвогдо
четвртогразреда,првоместоприпа

ло је Калини Чубрило из Попинаца,
другоместоИвиКаназиризШимано
ваца,атрећеместоИвиПоповићиз
Пећинаца.Четвртоместоприпало је
МихајлуЖутићуизДеча.
Укатегоријирецитатораодпетогдо

осмогразреда, најуспешнија јебила
Јана Терзић из Шимановаца, друго
место припало је СариПетровић из
Деча,докјетрећеместозаузелаИво
на Лазаревић из Пећинаца. Четврто
местоприпалојеТеодориВојиновић
изШимановаца.
У категорији одраслих рецитатора

–средњашкола,билесудветакми
чарке,ВањаПетковић,којајезаузела
прво место и другопласирана Нико
линаНиколићизСуботишта.
Награђени рецитатори предста

вљаћенашуопштинунаЗонскојсмо
трирецитатораСрема23.и24.марта
уСремскојМитровици.

Општинскасмотрарецитатора

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Литерарнирадовиомамама
Дечије одељење Град

ске библиотеке „Атана
сије Стојковић“ у Руми

расписало је, поводом Дана
жена, литерарни конкурс
за ученике трећих и четвр
тих разреда сеоских основ
них школа. Учествовали су
ученици из Кленка, Доњих
Петроваца,ПутинацаиЖар
ковца.
Какосазнајемоодбиблио

текарке Мирјане Белошевић
пристигао је21рад,апоред
три првопласирана, четири
ученикасудобилазахвални
це.
Најбољи рад је написао

Филип Тодоровић из Клен
ка,другајеМашаМиљковић
изЖарковца, а трећеместо

је припало Тијани Јешић из
ДоњихПетроваца.
Захвалнице су добили

Јасна Грумић, Анђела Ман
дић,АлександраДрагојевићи
ИванаДодиг.
– Ја сам написао песму

посвећенумамиињеномпра
знику, Дану жена. Све сам
осмислио сам, нико ми није
помогаоуписању–рекаонам
јепрвонаграђениФилип.
Награденајбољимасууру

чене у читаоници Градске
библиотеке15.марта.
У програму су учествова

ли ученици Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“, а
доделинаградасуприсуство
валиипредшколцииз„Поле
тарца“. С.Џ.

Ауторинајбољихрадова



18 20. MART 2019.  M NOVINE ДРУШТВО

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ОбележенСветскиданбубрега
Учетвртак, 14. марта

ОпштаболницаСремска
Митровицаусарадњиса

Удружењем бубрежних инва
лида Града Сремска Митро
вица је обележила Светски
дан бубрега у Градској кући.
Предавање је том приликом
одржаланефрологдрБранка
Савић,атемајебилаЗдравље
бубрегазасве(штојеуједнои
слогановогодишњегобележе
авања Светског дана бубре
га), док је медицинска сестра
Виолета Србљанин одржала
предавање на тему Дизање
свестиграђанстваодаривању
органа.НаОдељењухемоди
јализе у Сремској Митровици
тренутнопостојиоко140паци
јената,астручноособљечини
пет лекара и 28 медицинских
сестара. Општа болница тре
нутно покрива осам општина,
а2014. годинеуСтаројПазо
вијемогућеурадитихемодиј
хализу,што једодатнорасте
ретило Одељење у Сремској
Митровици. Међутим, ни то
није довољно па се дешава
да Старопазовчани долазе и
на Одељење хемодијализе
у Сремској Митровици. Сви

пацијенти старости  до 18
година дијализу обављају у
Београду. Начелник Градске
управе за социјалну и здрав
ственузаштитуВојиславМир
нићовомприликомјеистакао
да постоји одлична сарадња
између локалне самоуправе
и Удружења бубрежних инва
лида.

–Овоудружењеконстантно
ради на јачању својих капа
цитета. Градска управа пре
ко конкурса подржава њихов
рад.Саоваквихскуповаможе
сеувидетиколикоздрависти
лови живота могу утицати
на рад бубрега, који је важан
део нашег организма, па и
на целокупно здравље. Ја се

надам да ће овакви скупови
и у будуће битидео градских
манифестација,рекао јеМир
нић.
Обележавањем Светског

данабубрегажелисескренути
пажњанаважностовогоргана
ињиховефункције,каоитода
суболестибубрегачестеопа
сне,алииизлечиве.

ПредавањеуГрадскојкући

ИЗЛОЖБАУКУЛТУРНОМЦЕНТРУ

Радовиодтеракоте
Изложбарадоваодтера

коте, грнчарске радио
ницеДруштвазапомоћ

ментално недовољно раз
вијених особа Рума (МНРО)
отворена је 15. марта у холу
Културногцентра,ипродајног
јекарактера.
Оводруштво активно ради

од 2001. године. Има сво
је просторије у којима је од
2004.године,гдесеналазии
великагрнчарскапећиточак,
којисудобијениодПокрајине
крозпројектнофинансирање.
Чланови се окупљају сваког
уторкаирадеуоквиру креа
тивне грнчарске радионице,
коју већ десет година води
академска вајарка Љиљана
Војводић.
 –Ово је и продајна изло

жба, грађани могу да узму
шта им се свиђа и оставе
коликомогуновца,свештосе
сакупимикористимозакупо
вину потребног материјала
за даљи рад. Има ту разних
предмета, посуда, магнета,
украса– кажеДрагицаВуле
тић,председницаМНРО.

ЉиљанаВојводић кажеда
су за ову изложбу изабра
ли новије радове, настале у
оквиругрнчарскерадионице.
– Инсистирамо да свако

радииндивидуално,анекада
послеодњихправимоинеке
заједничке композиције које
симболишу наш заједнички
духирад.Крозовајрадмисе
дружимо,члановисеисказују
као креативна бића, показује

се индивидуалност и разли
читост,каоидасеунапређују
иразвијају постојеће способ
ности.У томдружењуи сло
боднојатмосферисетоства
ралаштво може и најбоље
показати.Различитисупред
мети, неке радимо руком,
неке на грнчарском точку,
посудекојерадимосуудуху
нашенароднетрадиције.Има
пуно интересантних радова,

али ми ретко показујемо оно
што смо урадили, уживамо
у самоћи и том креативном
миру – истакла је Љиљана
Војводић.
УоквируМНРО,поредгрн

чарске, постоји и радионица
завезишивење,аводитељка
радионице је Љиљана Рако
вић.
–Оварадионица јеновија,

радимочетиригодине.„Теле
ком“ нам је дао донацију да
опремимо радионицу. Маши
не и опрему смо куповали у
Новом Саду. Радимо углав
ном, оно што они могу да
шију, то су равни предмети,
каоовиподметачиилиторбе.
Лого војвођанског удружења
је шака са сломљеним цве
том,пасмомидошлинаиде
ју да на сваки наш производ
ставимо тај лого. Продајемо
ове наше производе и после
набавимо нов материјал, а
примамоидонацијемогуто
бити конци, тканине, дугмад
– рекла је за наше новине,
ЉиљанаРаковић.

С.Џ.
ИзложбаМНРО
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ГРАДСКОПОЗОРИШТЕРУМА

АртТремаФест
Арт Трема Фест, 22. по реду,

одржаће се од 27. до 31. мар
та, у години у којој Градско

позориште Рума обележава четврт
века постојања, уједно и организује
овајфестивал, који увелико прелази
локалнегранице,
АртТремаФестјеизрастаоурегио

налнупозоришнуманифестацију,која
афирмишерадстуденатауметничких
академија и професионалних камер
них форми, са респектабилним уче
сницима,жиријемибројемзаинтере
сованепублике.
– Овогодишња окосница фестива

ла биће преиспитивање простора и
времена, апострофирано у слогану
„Сужавање избора“. Kроз главне и
пратећепрограме,учеснициипубли
ка ће имати могућност вишеструког
третирањаовоглајтмотива.Овегоди
не за ТремаФест је пријављено чак
124представе,аизабранојеосам,о
којима ће коначну реч дати стручни
жири који чине, театролог мр Радо
славРадоњић,драмскиуметникЗијах
Соколовићидраматуршкињаиреди
тељкаНинаХорват–говоризанаше
новинеуметничкидиректорФестива
ла,ЗолтанФридман.
22. Арт Трема Фест Рума 2019,

почиње 27. марта округлим столом
на тему „Примењено позориште“
којићесеодржатиуГрадскојбибли
отеци „АтанасијеСтојковић“. Званич
но отварање је 28. марта, када ће
публикамоћидавидиизложбу„Хеда
Габлер Хенрика Ибзена на позор
ницама Србије“  Позоришног музеја
Војводине, а потом представу „Јами
дистрикт“ Битеф театра, ЦЗK Тиват,
Masks Сегедин и ТhinkTank Студи
јаНовиСад. ТекстМињеБогавац, a
режију потписује KоканМладеновић.
После тога следи представа „Мисте

роБуфо“,Kазалишта„Група“и„Трико
циркус“ТеатарЗагреб,рађенапотек
стучувеногДариаФоа.
Следећег дана је предвиђена про

моција књиге „Паралелна историја
театра/Алтернативнитеатаруамате
ризмуСрбије19802000“театролога
МиланаМађарева.
Следе и две представе „Стриптиз“

ПроцестеатраБеоград,потекстови
маФранцаКафкеиСлавомираМро
жека, а у режији Радослава Милен
ковића. Друга представа је „Кабаре
Валеска“, СКЦ Ријека и Академије
примењенихумјетностиСвеучилишта
уРијеци.
Усуботу,30.мартасупредрумском

публиком, такође, две представе:
„Искушење“Сцене „Маска“иШабач
когпозориштаипредстава„Кокошка“
Арт сдружение СПАМ Студиос из
Софије.

Последњегфестивалскогданапред
публиком су представе „Из три угла“
Театра„Федра“изБугојнаи„Загонет
кареволуције“ДахтеатраизБеогра
да.
Овогодишњи Арт Трема Фест се

завршава проглашењем најбољих
представа, глумаца и режисера, као
ичитањемпосланицеповодомСвет
скогданапозоришта.
Цена комплета улазница за свих

осам представа је 1.400 динара, а
могусекуповатиипојединачнекарте.
ОрганизаторФест пројекта већ 22.

године је Градско позориште „Рума“.
Овогодишњи партнери у реализаци
јисуKултурницентарРума,Градска
библиотека „Атанасије Стојковић“,
Завичајни музеј Рума, Позоришни
музејВојводине,СТШ„МиленкоБрзак
Уча“, Гимназија „Стеван Пузић“ и
ССШ„БранкоРадичевић“. С.Џ.

МирославРадоњић,ЗолтанФридманиЗијахСоколовић

ШИДСКОАМАТЕРСКОПОЗОРИШТЕНАСЦЕНИУБЕОГРАДУ

„Балвампира“
Чланови Аматерског позоришта

„Бранислав Нушић” из Шида,
представили су се београдској

публици у понедељак, 18. марта са
представом „Бал вампира” у режији
Цветина Аничића. Наиме, ова коме
дија је одиграна уАкадемији 28, про
стору који је од 1991. године засебан
програмски сегмент у оквиру послов
ногкомплекса„ЂуроСалај”.Уовојпро
грамскојцелинипласирајусефилмски,
позоришни,музичкииликовнисадржа
ји.
И тако, ево и једне представе из

Шида, која је урађена по мотивима
романа америчке књижевнице Ени

Рајс,аговориопохлепиилакомисле
ности једног народа. У жељи да им
се животни стандард поправи, људи
пристајунасве, чакидасарађујуса
ђаволом. Мистериозни гроф Дракула,
долазисасвојомчудномпородицомна
острвоиобећавараскошанживотсва
комкомудасопственудушу.
Представа је хороркомедија, прот

канапевањемиплесом.Ангажованоје
65људи,игра40глумацаи15чланова
хора„Хоршидеја“.ПредставууБеогра
дугледаојеиЗолтанФридман,селек
торзапокрајинскоирепубличкотакми
чењеудрамскомстваралаштву.

Д.П.
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ВОРКИТИМИЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

Данифранкофоније
Удружење „Ворки Тим“

и Завичајни музеј
Рума, у сарадњи са

Француским институтом
у Србији, реализовали су
„Дане франкофоније“. Од
11. до 14. марта румска
публика, која се редовно
појављује на овим пројек
цијама,моглаједапогледа
филмове, четири комедије:
„Јавна личност“, „Пулен“,
„Лепотица и лепотица“ и
„Каодечаци“.
Захваљујући сарадњи

„Ворки Тима“ и културних
института из европских
земаља, румска публика је
у прилицидапогледафил
мове којих, углавном нема
у редовном биоскопском
репертоару, и то из Фран
цуске, Италије, Немачке,
Исланда, скандинавских
земаља…
–Овоје15.циклусфран

цуских филмова које при
казујемо у сарадњи са
Француским институтом за
културу из Београда. Они
увек тај циклус уобличе
у неку форму, било да је
комедија,драма,некадбуду
жене редитељи, кримина
листички, некад филмови
који су добитници награде
„Цезар“, дакле, увек темат
ски. Сарадња је са њима
започела 2014. године и
тада смо исто имали коме
дије. Ово су сада комедије
које имају и драмских еле

мената.Речјеоновимфил
мовима,насталимупослед
њедве године, ааутори су
два редитеља и две реди
тељке–кажеДраганЦакић,
председник„ВоркиТима“.
Ондодаједабиовегоди

неволеодарумскојпублици
прикажеинекефилмовеиз
холандске продукције, који
до сада нису гостовали у
Руми.
– Остало нам је још пар

филмова из скандинавских
земаља које нисмо виде
ли.Уједномодфилмовасе
појављује и наша Милена
Дравић,то јекраћифилми
билобигазанимљивовиде

ти.Миимамосарадњуиса
СПЦитосурускифилмови,
са религиозном темом, или
документарниииграни,а у
овом месецу је на програ
му филм о Луки Кримском
–најављујеЦакић.
Једна од редовних посе

титељки ових филмски
вечеријеиОлгицаПеко.
– То је одлична идеја,

занимљиви су филмови,
бесплатанулаз.Јасампен
зионерка и стварно добро
дође,несамодасепогледа
неки добар филм, него да
малоиизађем,да сретнем
неког. Знамо се ми међу
собно,тојесталнапублика.

РедовноузмемпрограмКул
турногцентра,дазнамшта
свеима,иуживам–реклаје
занашеновинеОлгица.

С.Џ.

Циклусфранцускекомедије

ОлгицаПеко

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Промоцијакњиге
„Српска народна филозо

фија“ јеназивкњигепрофе
сора др Јова Радоша, која
је промовисана 15. марта у
читаоници Градске библио
теке„АтанасијеСтојковић“у
Руми.
Књигајеизашлауиздању

„Каироса“иузпомоћПокра
јинскогсекретаријатазакул
туру и јавно информисање,
па је о њој говорио и изда
вач,РајкоКосијер.
Он је истакао да књигу о

српској народнојфилозофи
ји користе и студенти, као
драгоценизворсазнања.
– Од Аристотела до

Јасперса, њихово гледање

наодређенетемеимасвоју
аналогијуунашимнародним
умотворинамаитосеналази
уовојкњизи–рекаојеКоси
јер.
ПрофесордрБранкоБаљ

је указао да сваки народ
има и негује своју митоло
шкусвест,даживимоувре
ме,коједоводиупитањене
само суверенитет држава,
негоисуверенитетнарода.
 – Наш народ има сво

је филозофе, али и значај
не књижевнике филозофе,
каоштосубилиЊегошили
Андрић.Ауторнасопомиње
и поставља питање шта се
то са нама догађа, где смо

то забасали? Ова књига је
умотворење,апроистеклаје
из умотворења нашег наро
да. Ми смо стари европски
народ и управо о томе све
дочииовакњига–рекао је
дрБаљ.
АуторЈовоРадошјеиста

као,напредстављањусвоје
књигеуРуми,дајеједнаод
његовихљубавифилозофи
јаинароднеумотворине.Из
њиховог садејства је наста
лаовакњигакојуједецени
јамапромишљао,атригоди
неинтензивнописао. С.Џ.

Представљањекњиге
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ЧАЈУ8

Трио
хармоника
Пролећни циклус познатог

музичког програма „Чај 8“ рум
скогКултурногцентра,започео
је 14. марта концертом триа
хармоника „Арс футура“. Овај
трио чине Василије Стамен
ковић, Марко Дражић и Дамир
ВасиљевићТоскић.Трионасту
па активно од 2013. године и
освојиојевишенаградауСрби
ји и иностранству на међуна
родним фестивалима и такми
чењима.

Једанодциљева,којисутро
јицамладихпрофесорахармо
нике себи поставила је попу
ларизација овог инструмента
и музике за хармонику, али на
једном високом уметничком и
професионалномнивоу.
Да се румска публика уже

лела „Чајау8“потврђујењена
бројност, а интересовању је
свакако допринела и чињени
цада је једанодчланова „Арс
футуре“ Румљанин, Дамир
Васиљевић Тоскић, који ради
као професор хармонике у
Музичкој школи „Теодор Тоша
Андрејевић“.
У оквиру пролећног циклуса

организатор, Културни центар
„Брана Црнчевић“, приредиће
шест концерата токоммарта и
априла. С.Џ.

СТАРИБАНОВЦИ

Хуманитарни
концерт
На хуманитарном концерту

одржаном у суботу, 16. марта
уСтаримБановцима у органи
зацији КУДа „Извор“, за Дани
јелу Јовановић из овог места
прикупљено је 50.200 дина
ра. Од свог рођења, Данијела
болујеод сколиозе кичме, зад
њих година тешко хода, трпи
велике болове, а за операцију
кичменог стуба потребно јој је
21 хиљада евра. За Данијелу
су пореддомаћина, у препуној
сали Дома културе играли и
члановиКУДа„БранкоРадиче
вић“ из Нових Бановаца, Ром
скиансамбл„РоманоСрема“из
Старих Бановаца и КУД „Мла
дост“ изНовеПазове. За сада
јеприкупљено2.500евра,асви
који желе да помогну могу да
пошаљу и СМС поруку 566 на
3030.

ССШ„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

Фестивалпамети

Ученици румске ССШ
„Бранко Радичевић“
већ неколико годи

на су учесници у такмиче
њу „Фестивал памети“ чији
је организатор професор
ЗдравкоЖивковићизНауч
ног центра за креативни
развој „Идеал“.  Фестивал
подржава и Покрајински
секретаријат за образова
ње,прописе,управуинаци
оналнемањине.
Здравко Живковић је

2009. године у Америци
добиопрвунаградузанајбо
љуигрунасвету „ДОРИС“.
Реч је о игримозгалици,
којујесамосмислио,агоди
нуданакаснијекренуоиса
организацијом „Фестивала
памети“, у циљу подстица
њаученикасредњихшкола
накреативноразмишљање.
 – У овај фестивал је

укључено десет европских
земаља, ажеља нам је да
уместо пуког меморисања
и репродукције чињени
ца, научимо ђаке да кроз
ову игру размишљају креа
тивно. Као последица овог
успешног пројекта, прошле
годинесмодобилиипроје
каткојифинансираЕУкроз
„Еразмус+“ програм под
називом „Буди креативан –
осигурај своју будућност“.
Онидекоракдаљеифоку
сира се на развој бизнис

идеја и њихову примену.
Морамда кажемда „Бран
кова“ школа веома успе
шноучествујеу„Фестивалу
памети“–рекао јеЗдравко
Живковић, који је посетио
румскушколу13.марта,где
јеодржанаирадионица,на
којој су ученици вежбали
просторне и визуелне ког
нитивне способности као
почетникорак,односнопри
прему за поменути Фести
вал.
ИстогданасуСоњаБоро

таиАлександарРистићса
Факултетатехничкихнаука,
каоиСтудентскеорганиза
цијеа „ЕСТИЕМ“одржали у
ССШ„БранкоРадичевић“и
промоцију такмичења под

називом „FTN – Challenge
Junior“,којећесеодржати6.
и7.априланановосадском
ФТНфакултету.Речјеотак
мичењу ученика трећих и
четвртих разреда средњих
школа у две дисциплине,
кратких идејних презента
цијаидебати.
Такмичење се реализује

усарадњисаДепартманом
за индустријско инжењер
ство именаџмент од 2015.
године, као део пројекта
Омладинска престоница
Европе 2019. године. Так
мичари су из целе Србије,
амеђуњимаћебитииуче
ници, односно екипе ССШ
„БранкоРадичевић“.
 С.Џ.

ПрипремезаФестивал

АлександарРистићиСоњаБорота
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ETНОУДРУЖЕЊЕ„ЂУРЂЕВАК“

ПрелоуЛаћарку

УЛаћарку је 16. марта одржано„Прело“ у организацији Етноу
дружења„Ђурђевак“.

ОдкадасуосновалеовоУдружење,
2015.године,свакогтрећегвикендау
марту,садавећчетвртипутзаредом,
организују дружење са чланицама
удружењаиздругихселаСрема.
Њих15такжена,коликоихјетре

нутно, заједно са председницом
„Ђурђевка“, Ђурђицом Живковић
Миличевић,уДомукултуреЛаћарка,
расположене,насмејане,дочекивале
сусвоје„друге“изсремскихсела,са
којима имају пријатељске односе и
сарадњу.
У својеручно рађеним, веженим

хаљинамаодстаринскогплатна,пре
узимале су „еспап“ у виду тацни са
сланимислаткимјелом,намењеним
такмичарском делу „Прела“, а што
није било за такмичење, стављено
јена„сремачкиастал“запослужење
свима.Другидеотакмичењабиојеу
штрикањушалoва.
Агилна председница Ђурђица,

издвојила је време између дочека
гостијуданамкаженеколикоречи.
– „Ђурђевак“ је настао као место

окупљања,дружењаираданаочува
њустаринскогначинаизрадеручних
радова – са осмехом почиње причу
Ђурђица.
Ентузијазма им не фали, про

сторим једалаМесназаједница,за
финансијесесналазе.
–Самисефинансирамо, сналази

мосе.Мањидео,ипонекад,дотира
ГрадСремскаМитровица,алимисе
несекирамо,настављапредседница.
Оно што ове способне и вредне

жене направе, с времена на време,
будеискоришћеноналепначин.
–Миимамообичај,дакадсакупимо

половнуобућуи одећу, каоихрану

коју спремимонаоваквимдружењи
ма,однесемоуДечјеселоуКамени
цу–каженакрајуразговораЂурђица
ЖивковићМиличевић.
Узпесмуибећарце,којесуравно

правно спевавале са тамбурашком
„бандом“,оставилисмоихупријатној
иопуштенојатмосфери.Нашој еки
пималојебилоижаоштосмобрзо
напустили место праве сремачке
гостољубивости. Г.Томац

ЧланицеЕтноудружења„Ђурђевак“
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ШИД:ТРЕЋИПРИПРЕМНИТУРНИРЗАСВЕТСКОКВИЗИНГТАКМИЧЕЊЕ

Знањејепоновоумоди

УШидујеусуботу16.марта,одр
жан трећи по реду припремни
турнир за светско квизинг так

мичење 2019. године. Квизаши су
ималиприликудапоредзнања,пока
жуиспретностуслагањуслова,про
налажењу бројева и многих других
квиззачкољица.ИзасвегастојиСрп
скаквизасоцијација,аорганизатору
ШидубиојеБранкоЕрић(46),поли
цајац по занимању и велики љуби
тељквизова.
– Пратимквизове јошод „Квиско

теке”,ајасамучествоваоу„Потери”,
„Слагалици”,„Путокосвета“наСту
дијуБ,„Колосреће”наХепителеви
зији и „Тотални обрт” на Топ каналу.
Коднассусеквизовиувекгледалии
менијетобилоинтересантно,пратим
квизове.Нематунекихпосебнихпри
према, кроз гледање других квизова
стичешнекознање.Скупљашзнање,
гледањемнекихемисија,једноставно
тосеслажемалопомало.У„Слага
лици”самзарадиосаробнимнагра
дама,око4550хиљададинара.Ина
Топканалусамсадузео40.000дина
ра,у„Потери”насјестигаотрагачна
290.000динара,алинисмоуспелии
дајеосвојимо–причаЕрић.
Окористимаодзнањауквизовима

исистемутакмичења,Ерић јеизнео
некезанимљивости.
–Финансијскимоменатминијенај

значајнији. Има људи који се овим
посломбавеипрофесионално.Тосу
квизаши „јачи“ и питање једалиће
њих неко звати у квиз. Имајушансу
да се можда појаве једном, неће их
зватистално.Српскаквизасоцијаци
ја јеневладина,непрофитнаоргани
зација која је основана од неколико
љубитеља квизова, пре пар година,
у смислупромоције квизовауСрби
ји. Промовише квиз у Србији, а и
Србију свету преко Светске квизинг
асоцијације. Сваке године има свет
ско првенство, добију се тестови од

њих,урадесеиврате.Људиидуина
такмичења у иностранство. Причао
сам са људима из Туристичке орга
низације Општине Шид, да још по
нечему приближимо Шид другима и
такодошаонаидејудаурадимоовај
турнир.Доћићељуди,обићићезна
менитости у Шиду и околини. Сада
су актуелне и друштвене мреже, па
такоидругисазнајуоШиду.Овајтест

којићесерадитиидеизвишедело
ва  прво квалификациони тест, има
60 питања.Имадва слагања слова,
двабројаиједнаасоцијација.Четво
ронајбољихидууполуфинале,онда
идефинале, гдеидудватакмичара.
Има четири мастер турнира, то је у
годишњем програму и постоји бодо
вањеуСрбији.Радисепопринципу
200 питања два пута по 100 за сат

времена.Бодује сепрвенствоСрби
је, које се организује уСтарој Пазо
викрајемгодине.Некихшесттакми
чењаиде у бодовање за ранг листу
нанивоуСрбије–објасниојеБранко
Ерић.
Наприпремномтурнирувиђенасу

позната лица квизаша (наравно за
онекојипратеквизове),којисетоком
оваквихпроверазнањаиспретности
лепо и друже. Међу њима је био и
МиланЛоврић,студентТехнолошког
факултетаизАдашеваца.
– Први пут учествујем на турни

ру. Од прошле године се такмичим
у Српској квиз асоцијацији и посеб
нами је частштосеунашем граду
одржаваовотакмичење.Надамседа
ћунанајбољиначиндапредставим
Шид–кажеЛоврић.
Алекса Теодоровић из Сремске

Митровицејеједаноднајмлађихуче
сникакојијежелеодапроверисвоје
знање.
–Волимквизове,нијемипрвипут

да се такмичим. Ту  су и све попу
ларнији квизови, који се одржавају
у кафићима. У Сремској Митровици
има један кафић, где се сваке дру
генедељеодржаваквизтакмичење,
причаАлекса.
ИгорБурлицаизСремскеМитрови

цејепознатолицеизбројнихквизова.
–Волимквизовеирадоучествујем

уњима.Ово јеприликадасенаучи
нештоново, стекнуновазнањакоја
ће користити у неком другом квизу.
Учествовао сам у „Слагалици” два
пута,каоиунекимдругимквизовима.
Надамседаћуучествоватиидаље–
изјавиојеБурлица.
Билајеовоприликадаквизашијош

једномпровересвојезнањеиосвоје
бодове,којићеимпоправитипозици
јенаранглистиСрпскеквизасоција
ције,дабидаљеучествовалиукви
зовимаипоказаликоликознају.

Д.Попов

Билајеовоприлика
даквизашијош
једномпровере
својезнањеи

освојебодове,који
ћеимпоправити
позицијенаранг
листиСрпскеквиз
асоцијације,даби
даљеучествовали
уквизовимаи

показаликоликознају

БранкоЕрић МиланЛоврић АлексаТеодоровић ИгорБурлица
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УБИСТВОУНОВОЈПАЗОВИ

Усмртилапартнераножем
ВикторијаРуменовић(60)изНове

Пазове, усмртила је свог парт
нера Слободана Лукића (57),

забившимуножу груди,након краће
свађекојајеизбилаусуботу16.мар
таоко22сатаукућиукојојсуживели
уУлициСветозараМарковићауНовој
Пазови. Осумњичена је одмах ухап
шена и њој је одређено задржавање
до48 сати, после којих је, уз кривич
нупријавусаслушанауВишемјавном
тужилаштвууСремскојМитровици.
Комшије из улице, где се одиграо

злочин, дан након убиства нису били
вољни да говоре о Викторији. За њу
кажу да се пре десетак година, са
тадашњимсупругомдоселилауНову
Пазову из Београда, и откако јој се
супругубио,свакомуникацијасесво
диласамонапоздрављању.
– Они су купили кућу. Њен супруг,

којегсузвалиТони,био јетаксистаи
пренеколикогодинајеизвршиосамо убиствоизпиштољауовојкући.Ника

данамнијереклаштајемогаодабуде
мотив његове тешке одлуке. После
тогапочела једапије,имала јенеко
ликопартнера– прича једнаодком
шиницаизулице.
О убијеном Слободану комшије

мало знају,њега су почели да виђају
последњихгодинуиподана.
– Мислимо да је он обављао гра

ђевинске послове, али знамо да није
имао стално запослење. Волео је да
пије и често смо га виђали пијаног.
Викторија је наследила пензију од
покојног мужа и ваљда им је то био

главниизворприхода–причајупозна
нициовихпартнера.Никоодњихније
могаодапотврдидалијенекадачуо
свађуизњиховогдвориштаидалису
виђалиполицијудајеинтервенисала.
–Онајеволелаживотињеисамоих

јескупљала.Тујебило,незнамколи
комачака,паса.Кадајојостанеотво
рена капија, све те животиње истрче
наулицу,пасаммораладаједозовем
даихзатвори,јерсамсеплашилазбог
унука.Онабисамократкорекладасе
небојим,даоненећеоништа–говори
комшиница,којајезатрагедијучулана
службиуцркви. С.Костић

Након што је Слободана убола у
пределу груди, Викторија је отишла
код комшија и рекла им да позову
хитну помоћ. Лекари су могли само
да констатују смрт, а полиција је
одмах лишила слободе  овушезде
сетогодишњужену.

Сачекала
полицију

Кућаукојојседогодилoубиство

КЛЕНАК

Годишњицастрадања
На ободу шуме Каракуша налази се страти

ште„Шицара“накомје,уседамгробницадуж
шуме,стрељанооко1.200деце,Срба,Јевре

ја,РомаиборацаМачванскогпартизанскогодреда,
итокрајем1941.ипочетком1942.године.
Наовомместује17.марта1942.годинестрељана

иВераБлагојевић, која јепроглашеназанародног
хероја.
–Управозатоиовегодине,натајдан,организо

валисмоподсећањенавеликострадањеуДругом
светскомрату,дасачувамосећањенапалеживоте
истрадањанашегнарода–кажеРадославВитоми
ровић,председникМОСПСКленка.
Организатор обележавања ове годишњице упра

војеибиоОпштинскиодборрумскихсоцијалиста,а
скупујеприсуствоваоипроф.дрПредрагМарковић,
потпредседникстранке,којијеподсетионаважност
неговањаслободарскихтрадицијасрпскогнарода.
ОбележавањуовогдатумаизДругогсветскограта

суприсуствовалиипредставнициСУБНОРаРуме,
ШапцаиБогатића,ВојскеСрбијегарнизонаШабац,
резервне војне старешине, док су у програму уче
ствовалииученицикленачкеосновнешколе.

С.Џ. Полагањевенаца
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МУРАЛУЛАЋАРКУ

ЧувајусећањенаВељка

Надечијем игралишту у насељу
„Бела ружа“, где је 12. јануара
убијен Вељко Васиљевић (17)

изЛаћарка,освануојемуралсањего
вимликом,анаместугдејеиздахнуо,
подигнута јеспоменплочакаоподсе
ћање на злочин, који је потресао све
онекојисупознавалиовогседамнае
стогодишњака.
Осумњичен за ово кривично дело

Душан Милановић (19), Вељков нај
бољидруги комшијаиз улице, нала
зи се у истражном притвору Казне
нопоправног завода у Сремској
Митровици.Вељкови родитељи, отац
НикицаимајкаВелиборка,чекајуепи
логтрагичногдогађајакојиим јепро
мениоживоте.
На зиду поред јавне чесме, „гроба

ри“ из Београда осликали су Вељков
лик и поред њега фудбалску лопту.

Овајмладићфудбалскукаријерузапо
чеојеуФК„Срем“,аизненадаитра
гично прекинуо у ФК „Радничком“ из
СремскеМитровице.
–Биојецењенкаоспортиста,затосу

његовисаиграчиидошлинаовуиде
ју.Није билоданада није отишаона
тренинг,волеојефудбалимаштаода
ћеједногданазаигратизанекипозна
тиспортскиклуб.Нажалост,жељаму
сенећеостварити–дрхтавимгласом
говорињеговотацНикица.
Родитељи убијеног младића поку

шавају и даље да дођу до одговора
зашто је дошло до оваквог злочина,
алинемогуниданаслуте.
–Премазаписникукојисмодобили

одполицијеиреконструкцијитогдога
ђаја,Душан јеВељкапрвонадечјем
игралишту два пута убо ножем сечи
вадужине 15центиметара у пределу

бутине.Тадајемојсинпочеодабежи,
алигајеубицасустигаоиубоураме,
алинијепрестао,већмујезадаојош
једанупределусрца.Вељкојеиздах
нуоузсамужичануоградуигралишта,
гдејеилежалотелокадајестиглахит
напомоћ–причаНикицаВасиљевић,
који нам описује какав је био његов
млађисинВељко.
– Ову спомен – плочу поклонио је

каменорезац, који је упамтио Вељка
поосмеху,ведромдуху,кадајепоред
његове радње пролазио на бициклу.
Баш таквог ће га сви памтити – каже
неутешниотац.
Иакосусенекиграђанижалилишто

сеспоменплочасаликомнастрадалог
седамнаесогидишњаканашлаузсаму
ограду дечјег игралишта, како кажу
Васиљевићи, они су добили уверење
из Управе за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска
Митровица,дајениконећеуклањати.
СаветмеснезаједницеЛаћаракупу

тиојемолбуГрадскојуправи,даигра
лиштепонесеимеубијеногВасиљеви
ћа.
Савет месне заједнице „Лаћарак’“

наодржанојдругојседнициразмотрио
јеи једногласноподржаоиницијативу
мештана насеља „Бела ружа“, да се
трагичнонастрадаломмладићуВељку
Васиљевићу,подигнеспоменплочана
месту,гдејенажалост,убијен,наводи
сеизмеђуосталогумолбиСаветаМЗ
Лаћарак. С.Костић

Како причају комшије из Улице
Слободана Пенезића, Душанове
родитељеневиђајувише,јерсупре
ма њиховим наводима, изнајмили
стануСремскојМитровици.

Родитељиубице
сепреселили?МуралсаликомВељкаВасиљевића

НикицаВасиљевићпредспоменплочом
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ЗАШТОДЕЦАСВЕМАЊЕЧИТАЈУ?

Родитељиморајубитимодел

Читалачканавикасенеможеформиратиниувртићу,школиилибиблиотеци.Роди
тељисутикојиморајудапостанумоделсвомдетету.Кадасетунаправидобраосно
ва,вртић,школаибиблиотекамогупослужитидасеблагодетичитањанаставе

Свако ко је једном заронио у свет
књигезнадајеизњегатешкоиза
ћи. Књига човеку може служити

каолекција,дајеинформације,аможе
да промени и угао гледања на свет.
Стручњацинаводедаонајкочитаима
вишесамопоуздањаивећу концентра
цију. Уз читање развијамо свој мозак,
али и лакше нам је да искажемо себе
исвојемишљење.Времеукомживимо
је време развоја технологија, такорећи
времегледања.Свеинформациједоби
јемоједнимкликом,безпревеликограз
мишљања.Једноставно,књигаједоби
лаконкуренцијуинтернет.Свакодело
лектире данас се може наћи сажето
на интернету. Та навика коддеце (али
и одраслих) да до информације дођу
само једним кликом сигурно не може
бити добра. С друге стране, у књижа
рама имамо велику понуду књига и за
децуизаодраслеитосве,вероватно,
уциљуштовећегпрофита.Времечита
лачкихдневникаједавнопрошло,алек
тирекојебитребалодадециприближе
књиге,скрајнутесуунаставиматерњег
језика. Препричану лектиру сваки уче
никможенаћинаинтернетуитоједним
кликом.
ИванаИвановић,наставницасрпског

језикауОсновнојшколи„МилошГајић“
уАмајићу кодМалогЗворника, наводи
да је један од најтежих задатака био
управообрадалектире.Поредтогашто
сматра да су часови лектире изазов,
посебно због времена у ком живимо,
ованаставницаувиђадакривицуделом
сносеиствараоцинаставногпрограма.
– Један од најтежих задатака био је

обрада лектире. Мислим да креатори

Наставногпланаипрограманисунанај
бољиначинсхватилитајпојамињегову
важностјерсуподлектиромнабрајалии
песмеиприповеткеиодломкекомедија
иромана,аироманекојисечитајукод
куће.Уобавезнојлектиристајало јепо
једнообимнодело(роман)којисечита
у једном разреду, док су остала дела
стављенаудопунскиизбор.Ученицису
имали у просеку три лектире у сваком
разреду.Текупоследњедвегодинесу
и у наставном програму направили ту
изменуираздвојилишколскуидомаћу
лектиру,аливећинанас је тоодувеки
радилатако,кажеИвана.
Такође,онанаводидајевеоматешко

и дати оцену из лектире, управо због

природе наставног материјала, јер сви
знамо да је књижевност вишезнач
на. С друге стране, оцена може бити
демотивишућа па је врло важнодобро
осмислити часове. Доступности саже
тихлектира,паинаписанихсаставана
интернету, свестан је сваки наставник,
такодасе јављаиборбасаинтерне
том.
–Анализесаинтернетаувексепрепо

знају.Каоштоученицизнајудаихима,
такоимизнамоизалектиреизасаста
ве.Имојиученицизнајуда јалектиру,
домаћи и писмени задатак прегледам
„наинтернету“тј.дапроверавамдали
сусеслужилитуђимрадомилисусамо
стални.Кадапронађемнештосаинтер

ИванаИвановићМирјанаДелић

Далијекњигааут?
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нетауњиховимсвескама,тообележим
црвеном бојом и напишем адресу сај
та,аоценусмањимзаједанилидва,у
зависностиодтогаколикосупреписали.
Акојецеорадсаинтернета,дајемједи
ницу,кажеИвана.
Уколикосепојавиучениккојинијепро

читаолектиру,Ивананастојидагазаин
тересуједакњигупрочита,алиукључи
и остале ученике који би му пренели
утискеокњизи.Такође,Иванаинсисти
ра да иза часова лектире остане неки
видљив траг, јер сваки ученик добије
неки истраживачки задатак. Често на
крајучасалектиренастанепонекипано
илилапбук,наводиИванаИвановић.
Ованаставницасрпскогјезикаикњи

жевности увиђа да ученици у почетку
имајуотпорпремачитањуиотежуузи
мање књиге из библиотеке, али исто
такоубрзоученицидоживепотпунипре
ображај.
– Имају одбојност, али када схвате

даморају,предајусеинакрајуужива
ју у читању и часовима обраде.Међу
тим,истотакојечудноиштонепожеле
дапрочитајунештовишеодоногашто
морају.Ретконаиђемуњиховимсвеска
мазалектирузаписанонештоштоније
ванпрограмато јест,ванонеобавезне
лектире коју им ја тражим, објашњава
Ивана.
Такође, Ивана увиђа да се програм

лектиремењаидасенастојидаседеци
приближи књига и читање, тако да не
мислидајепроблемсамоушколству.
Мирјана Делић, библиотекарка на

Дечјем одељењу у Библиотеци „Глиго
ријеВозаровић“уСремскојМитровици
сматра да је веома важно формирати
читаоца још у предшколском узрасту.
Стога,наовомодељењуутокуобеле
жавањаДечјенедеље,свипредшколци
од три године имајумогућност да бес
платнодобијучланскукарту.Такође,на
Дечјемодељењусеорганизујуиразли
чите радионице које имају за циљ да
привукуштовећибројчиталаца.
– Број читалаца у нашем одељењу

нијетоликовеликиуодносунапретход
нипериод,алиишколесадаимајубиби
лиотеке, можда је одговор и у томе. У
библиотекудолазеверничитаоци,деца
којасунанекиначинформиранаучита
лачкомсмислу.Важноједаседецајош
у том предшколском периоду упознају
са књигом и библиотеком. Предшкол
цису некакоинајвернијичитаоци, јер
сунајрадозналији.Каснијесутуидеца
одпрвогдочетвртогразреда.Највише
сечитајукњигекаоштосу„Децачита
ју српску историју“ Слободана Стани
шића,затим„АгииЕма“ИгораКоларо
ва,аУрошПетровићјеувекпопуларан
међудецом.Бројчиталацасеувекможе
повећати,амисетрудимодаослушки
вањемдеценабавимокњигекојећеим
битиинтересантне,аликојећеиматии
некиквалитетансадржајнаводиМирја
наДелић.
Сигурночиталачканавикасенеможе

формирати ни у вртићу, школи или
библиотеци.Родитељисутикојиморају
дапостанумоделсвомдетету.Кадасе
тунаправидобраоснова,вртић,школа
ибиблиотекамогупослужитидасебла
годетичитањанаставе.

З.Поповић

Учетвртак14.мартауОсновнојшколи „Бошко Палковљевић Пинки“
представљена је електронска

апликација„Основибезбедностидеце“у
оквируистоименогпројекта,којисереа
лизујеусвимосновнимшколамауСре
му. Ову апликацију је креирало Мини
старствоунутрашњихпословаРепубли
кеСрбијесаМинистарствомпросвете,а
у циљупрепознавања критичних ситуа
ција, каконаинтернету, такои у ствар
ном свету. Сваки родитељ, старатељ,
ученик,алиинаставник,овуапликацију
можепреузетисаGoogleStoraилиApp
Stora и инсталирати је на своммобил
ном телефону, а претходномораимати
gmailналог.Уовојапликацијисеналази
осамтема,аонесеиначереализујукроз
пројекат „Основи безбедности деце“ и
представљају се ученицима четвртог и
шестогразреда.
– Циљ ове апликације је безбедност

деце,најпреупревентивномсмислу,али
и како правилно реаговати уколико и
дођедонекенежељенеситуације.Апли
кација садржи информације из „Водича
забезбедностдеце“,доступнајеироди
тељима и ђацима. Важи за све ђаке у
основним школама. Садржи теме као
што су: шта ради полиција, безбедност
децеусаобраћају,заједнопротивнаси
ља,заштитадецепротивупотребеалко

холаидроге,заштитадецеодтрговине
људима,пожараиелементарнихнепого
да,безбедностдеценаинтернетуидру
штвеним мрежама и слично, рекао је
потпуковник Драган Стојанац, начелник
ОдељењаполицијеПолицијскеуправеу
СремскојМитровици.
ИгорДошен,директорОсновнешколе

„БошкоПалковљевићПинки“навеоједа
јеовашколапрепозналазначајпројекта
безбедностидеце.
–Нашашколајеучесниковогпројекта

одсамогпочетка.Путемовеапликације
сваки родитељ, старатељ, па и настав
ник ће научити да препозна критичне
ситуацијеипревентивноделује,ауслу
чајудадођедонекенежељенеситуаци
је, моћи ће да правилно одреагује.
Захваљујем се овим путем сваком уче
нику, наставникуи свакомполицајцуна
учествовању у овом пројекту, рекао је
ИгорДошен.
У оквиру апликације, деци и родите

љима су доступни и корисни бројеви
телефона, интернет и имејл адресе,
родитељска и дечја линија, линије за
пријаву вршњачког насиља, насиља на
интернету, линија за нестали децу и
слично.Такође,уовојелектронскојуслу
зисепосебноналазииКутакзародите
ље, у којој су дате препоруке како да
децабудуштобезбеднија. З.Поповић

Обезбедностидеце

ОСНОВНАШКОЛА„БОШКОПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“

ДраганСтојанац ИгорДошен
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Пише:ДрСнежанаБулатМОНАХИЊЕИЗСРПСКИХВЛАДАРСКИХПОРОДИЦА(1)

Косара,првасрпскамонахиња

Убогословскоисторијскојнауцијеприхваћено мишљење да је
колевкараногмонаштваЕгипати

његове пустиње. Захваљујући, између
осталог, и погодним географско  кли
матскимусловиматамосувећураном
трећем веку уочаване веће монашке
насеобине,општежићакојасукаотаква
посталаубрзоузорипримернакојису
многипочелидасеугледајуширомхри
шћанскевасељене,каконаИстокутако
инаЗападу.НајпресеизЕгиптамона
штво шири и хвата дубоке корене на
Синајском полуострву као библијском
топониму које је такође постало при
влачнозамонахеподвижнике.Одавде,
убрзоорганизованиначинживотамона
ха  подвижника преноси се и уСвету
Земљу(Поповић).
Неоспорнајечињеницадамонаштво

у српским земљама има изузетно дугу
традицију,којасежеураздобљеXIиXII
века,паираније.Тексапочеткомвла
давинеНемањића,упоредосаполитич
ким и културним развијањем Србије и
изразитим јачањем религиозног живо
та,отпочело јеинтензивнијеоснивање
манастира и напредовање монаштва.
Владари из династије Немањића су
много новихманастира подигли и ста

рихобновили.ВеликанаклоностНема
њића према монаштву и црквама уоп
ште, као и мир и благостање које су
обезбедилиСрбији,одазваласевеома
повољно на развијање манастирских
институција(Марковић).
Жене из средњовековних српских

династије неретко су одлучивале да
владарско рухо замене монашким.
Монашкомживотусечестоприступало
кадајеженаостајалаудовица,или,пак,
кадасусеимужиженаодлучивализа
манастирскиживот,каоживотпосвећен
Богу. С обзиром нањихово порекло и
начин живота, образовни ниво ових
монахињанијебиотипичанзаженетог
доба.Наиме,биојеодликованвисоком
писменошћу,каоиупућеношћуумузи
ку, писање,шивење, вежење, сликање
и друге занатске и уметничке вештине
(Бакић – Хејден). Треба подсетити на
чињеницу да је 17. члан Душановог
законика гласио:Икалуђериикалуђе
рице који су се постригли, а живе у
својимкућама,дасеизагнајуидаживе
по манастирима. Међутим, монахиње
из владарских породице су могле да
живе у својим засебним задужбинама,
па и у дворцима са својомпослугоми
дворкињама,поготовоакосусебавиле

Женеизсредњовековнихсрпскихдинастијенереткосуодлучиваледавладарско
рухозаменемонашким.Монашкомживотусечестоприступалокадајеженаостајала
удовица,или,пак,кадасусеимужиженаодлучивализаманастирскиживот,као
животпосвећенБогу.Собзиромнањиховопореклоиначинживота,образовниниво
овихмонахињанијебиотипичанзаженетогдоба

Првасрпскамонахиња
билајеКосара,жена

СветогЈована
Владимира,априча
оњеномзамонашењу
утканајеуЛетопис
попаДукљанина.
УЛетописусе,
измеђуосталог,

приповедаоубиству
Владимировом,након
чегајењеговажена
Косараодлучила
дасезамонаши

КосараиВладимир
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државним пословима, попут краљице
Јелене,царицеЈелене,кнегињеМили
цеидругих(Вушковић).

Прва српска монахиња била је
Косара,женаСветогЈованаВла
димира, а прича оњеном замо

нашењу уткана је у Летопис попа
Дукљанина. У Летопису се, између
осталог, приповеда о убиству Влади
мировом, након чега је његова жена
Косара одлучила да се замонаши:
Жена блаженог Владимира је дуго
времена плакала с великим ганућем,
преко онога што се може ријечима
исказати.Гледајући,пак,царчудесна
дјелакојаБогтамочињаше,достасе
уплаши и наведен кајањем, дозволи
својојрођацидаузмењеговотијелои
дагачасносахранигдјегоджели.Она
одмах узе његово тијело и однесе у
местокојесезовеCraini,гдјесенала
зиоњеговдвор,исахранигауцркви
СветеМарије[...]ЖенаблаженогВла
димира,Косара,којапостакалуђери
цом,живећипобожноисвето,уистој
црквиокончаживотитубисахрање
на,доногусвогамужа.МилојкоВесе
линовић пишући о српским калуђери
цама,скрећепажњунамонахињуМар
гариту, жену кнеза зетског Стевана
Војислава Драгомировића, која се
покалуђерилапослесмртисвогамужа,
илиубрзопослепогибијењенихсино
ва, Гојислава и Предимира, у буни у
Требињу, као и на монахињу Белу,
женуПроклаКазарице,којасезамона
шила1114.године.
ЖенавеликогжупанаСтефанаНема

ње,Ана,умонаштвуназванаАнастаси
ја, заменила је владарско рухо мона
шкимзаједносасвојимсупругом.Свети
Сава је у Житију светога Симеона
Немање о родитељском монашењу
казивао на следећи начин: Раздавши
све своје имање ништима, изиђе од
владавине своје и деце своје и жене
своје,богоданогапрвогавенца,јеровај
непостадеучесникдругогабрака,но
учинисебезаједничаремнеисказанога
и часнога и светоанђелскога и апо
столскаго образа,малога и великога,
ибимунареченоимегосподинСимеон,
месецамарта 25, наСветоБлагове
штењегодине6703(1195).Уистидан
ибогоданамужена,којајебилагоспо
ђасвојсрпскојземљи,Ана,ионаприми
овајсветиобраз,ибијојнареченоиме
госпођа Анастасија. Када је ово било
свршено, отац наш господин дође у
наш манастир, који и сазда, Свету
Богородицу Добротворку, а госпођа
АнастасијаодекаСветојБогородици
у Рас. А овај предивни блажени отац
нашиктитор,господинСимеон,пре
бивашемеђунамаусвакојблаговерно
стиичистоти,преуспевајућииучећи
сведуховнимподвигом.Овај догађај је
забележио и Стефан Првовенчани у
Животу Светог Симеона:И, устав с
престола својега, предаде му га са
сваким благословом. А светитељу
рече:Приступиисвршимолбумоју.И
примичасноизрукењеговеанђеоскии
апостолски лик са Богом саставље

номмуженомсвојом.Иназвасекалу
ђерским именом Симеон, а пречасну
назва Анастасија. И дође у пресвету
Богородицу у Студеници. И остаде
ту,живећисачаснимчрнцима,попра
вилу и заповеди светих и богоносних
отаца,никаконеленећисе.Ана јеса
својиммужембилактиторкаманастира
посвећеногБогородици,штојеСтефан
Првовенчани сликовито описивао и
нијештедеопероприликомисказивања
одушевљења Анином добротом и
посвећеношћу. Брачни пар је заједно
подигаоидваманастираугорњемкрају
Топлице. Монашко име жупанице Ане
–Анастасија,наведенојеупописукти
тора Хиландара, а у Хиландарском
типикујезањубилопредвиђеноврше
ње годишњих помена, на истоветан
начин,каоизаНемању(Томин).

ЗаразликуоджупаницеАне,чијије
ликиделоусредњовековнимспи
симадоследноосликавансветлим

бојама, краљица Ана, жена краља
Радослава, од стране Теодосија је
представљена крајње негативно. Тео
досије је осликава као злонамерну и
лукавуженуитосвесациљемкакоби
јеокривиозамногенеповољнедогађа
је који су задесили двор краља Радо
слава. Изрекао је низ осуда, почевши
одтогадајеонакривазаРадославље
во неурачунљиво понашање, које је
допринело његовом свргавању с пре
стола. С друге стране, Радослава је
идеализоваоипредставиокаооличење
хришћанских врлина, пожртвованог
владара,красногиизванредногкраља,
који је страдао због злежене, изгубио
разум и круну, а напослетку, изгнан

побегао у Драч: Јер благочастиви
Радославкраљусвемунајпреблагопо
хваланиизванредан,постадепокоран
жени,одкојеибиповређенумом.Вла
стеласунегодовалазбогнеурачунљи
вости ума његова и одступила од
њега и приступила млађем брату
његову Владиславу, те међу браћом
настадемржња и гоњење због горке
славе краљевства. Tеодосије, при
томе, сведочииоАниномпрељубнич
комчину.Међутим,другисредњовеков
ни литерарни спис, Житије Светога
Саве, које јенаписаоДоментијан, уоп
штенеспомињеАнину кривицуињен
негативанутицајнаРадослава.Домен
тијан говорисамоосклапањуњиховог
брака:Иоженившигаодгрчкогацара
кирТеодора,идвострукоутврдисвоје
отачаство,исвакудобруверунасади
у њему. Станојевић сматра да је Ана
неоправданоокривљенаиданепосто
је елементи који могу потврдитињено
неверство. Према његовом мишљењу
нијесигурнодалијецелатаромантич
напричаистинита,или јеизмишљена.
По томешто се у нашимПоменицама
бележи,дасеАнапокалуђерилаидаје
каокалуђерицаумрлауСрбији,изгле
дадасецелојовојпричи,забележеној
скоростогодинапослесамихдогађаја,
не може поклонити пуна вера. Дакле,
жена краљаРадослава, такође јепри
ступила монашком животу, а потврда
наведенетезесеогледауПоменицама
укојимасепомињекраљРадослав,као
монахЈованиженаму,монахињаАна.

Уследећемброју:
Добротворке,ктиторке

исплеткашице

Анајесасвојиммужембилактиторкаманасти
рапосвећеногБогородици,штојеСтефанПрво
венчани сликовито описивао и није штедео
пероприликомисказивањаодушевљењаАни
ном добротом и посвећеношћу. Брачни пар је
заједноподигаоидваманастираугорњемкрају
Топлице

ЖупаницаАна
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ШИШАТОВАЦ:БОЉИЖИВОТЗАСЕЛО

Хвалиград,држ’сесела

Овамесназаједница је једновремевеоматаворила,
мало се улагало и радило. Ја сам то сада преузео на
себеижелимдабудекакотреба.Развојнашегселасе
видиувизијиздравахрана,пољопривредаитуризам.
Доста људи је заинтересовано да своје домаћинство
преуреде у смештајне капацитете, објашњава Никола
Митровић

Село Шишатовац на падинама
Фрушке горе, смештено изме
ђу два манастира (Петковице и

Шишатовца) краси прелепи крајоли
ци,природаиваздух.Уселуживиоко
190становника,којисепретежнобаве
гајењемстокеипољопривредом.Иако
тренутно у основној школи има само
триђака,председникМеснезаједнице
НиколаМитровић јерекаодасенада
да ће се у скорије време број деце
повећатисамимразвојемсела.Никола
јенавеодајенајпрежелеосвојимпри
мером да покаже мештанима како се
чувасвојесело,којејетокомнизагоди
набилозанемаривано,каоидапосто
јиуШишатовцупотенцијалзаразвој.
– Трудимо се да одржавамо наше

село,свизаједно,имештаниија.Код
нас је увек уредно и чисто, сређено.
Једновремесамсамкосиоиодржавао
центар села, али сам својим приме
ром,хајдедакажем,привукаоостале
мештанедадођуиучествујуууређе
њу,иапксетотичесвихнас.Мислим
дасамутомеиуспео,наводиНикола.
ПремаНиколинимречима,лети јеу

Шишатовцувеликадечјагужва.Много

децеволидапроводивремеупреле
пој природиовог села.Заоволето је
упланудасеоспособииједанбазен.
–ДецакојаживеуСремскојМитро

вици, на пример, или у неком већем
граду, дођу уШишатовац.Овдеимају
велику слободу коју им пружа приро
да.Ево,позивамсведадођуидавиде
како је Шишатовац леп и да уживају
у њему. Ове године ћемо оспособити
базензадецу,плочицеимамоитреба
јошдаурадимохидроизолацију.Воло
нетерским радом нас мештана поле
пићемо плочице и завршити све што
треба.Имамо јоштринеасфалтиране
улице, ове године планирамо да и то
завршимо.ПробилисмопутидоДиво
ша,наводиНикола.
Као тренутно највећи проблем села

Никола наводиу неасфалтиране ули
це.Наиме,осталојејоштриулицеда
сеасфалтирајууселу.
– Главни проблем нам је овај глав

ни пут од Лежимира до Шишатовца,
алии тобисмо требалидарешимо у
наредномпериоду.Локалнасамоупра
ванамизлазиусусретистварносам
имзахваланнатоме.Овамесназајед

ница је једно време веома таворила,
мало се улагало и радило. Ја сам то
садапреузеонасебеижелимдабуде
какотреба.Развојнашегселасевиди
увизијиздравахрана,пољопривреда
итуризам.Достаљуди језаинтересо
вано да своје домаћинство преуреде
у смештајне капацитете, објашњава
Никола.
Туристички потенцијал овог села

увидео је  Александар Петровић из
Београда,којисепре13годинасасво
јом породицом преселио у Шишато
вац.Александарсматрадаћенатакав
начинобезбедитиисебеисвојупоро
дицуидаћевременоммоћидаживи
одтуризма.
– Моја мајка је у манастиру Петко

вица и кодње сам долазио у посету.
Тада сам увидеолепоту и туристички
потенцијал Шишатовца, и ето дошао
сам тако на идеју да се Шишатовац
развија у туристичком смеру. Кренуо

НиколаМитровић

МанастирШишатовац
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сампрводаправимапартманегорена
брегу, а доле у селу ресторан.Много
туристадођедаобиђеовадвамана
стира, анемају гдеда свратеипопи
ју кафу, тако да сам ја мислио да би
билодобродаШишатовацимаиједан
ресторан,наводиАлександар.
АлександаркажеданежализаБео

градомиживотомуњему.
– Заволео сам ово место. Београд

је за мене велика гужва и негативна
енергија, јурњавазановцем.Планови
сумидаседецаприкључепослуида
остану овде.Природу неможе ништа
дазамени,кажеАлександар.
Такође,Александар јеистакаода је

уселукренулонабољеоткакојеНико
лаМитровићначелуМеснезаједнице.
– Како је Никола дошао на чело

Месне заједнице,  људи су се покре
нули,макарсупочелидасређујусво
једвориште,акоништадруго.Штосе
тиче туриста, велика је фреквенција,

све је већа и већа из године у годи
ну. Почели смо да добијамо и стране
туристе, то су углавном Аустријанци
иНемци.Ониречнимбродомдођудо
СремскеМитровице,азатимобилазеи
Шишатовац.Измогискуства,видимда
ихинтересујенашакултураи,наравно,
храна,кажеАлександар.
Такође, уШишатовцу је у плану да

сенаправи један споменпаркНиколи
Тесли,азатајпројекатјезаинтересо
ванаФондацијаНиколаТеслаизЧика
га.
– Тренутно смо у преговорима са

Научном фондацијом Никола Тесла
из Америке. Они су расположени да
направе један споменпарк Николи
Тесли у Шишатовцу са амфитеатром
ијединственимспоменикомусветуод
осамметарависине.Постојипланида
сенаправирепликакућеНиколеТесле.
НиколаТеслајеједновремеобитавао
овдеуШишатовцууманастиру,где је

његовујакбиоигуман.Онјетууствари
излечиоплућаиразвијаосвојеидејео
електрицитету. Ово овде му је била,
хајдедакажем,иницијалнакапислаза
каснијирад,истичеАлександар.
ПреманаводимаНиколеиАлексан

дра, планови су да се село развија у
туристичкомсмеру,алибеззанемари
вања пољопривредне производње, а
свесациљемдаљудиостајунаселуи
дасевишемладихљудиопределиза
животуШишатовцу.
–Значајна јеразлика кадасеосвр

нем наШишатовац на неколико годи
науназад.Запетгодинабиовосело
могло да буде једно живље и конку
рентноселосавишедешавања.Енер
гију коју ће утрошити у неком већем
граду, млади могу да искористе на
бољи начин у селу. Ниједан град не
може да замени оно што село нуди,
истичеАлександар.
 З.Поповић

АлександарПетровић

РестораниједанодапартманаАлександраПетровића
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РУЧНАИЗРАДАНАКИТАБИЉАНЕЛОРБЕК

Рукотворинеодпорцелана
Предузетник је за мене неко ко од тог

свог рада на тржишту и живи, па у том
смислунисампредузетник.Незнамкако
бихсеодважиладанапустимпосаоикре
немупредузетништво,немогудапорек
нем страх од таквог корака, алимислим
да ми сада то није ни неопходно. Мени
лично прича са накитом није „бег” од
посла,реалностиилиштавећ,алимогуће
једаћесепитањенекогизборапојавити
убудућности,кажеБиљанаЛорбек

Ручни рад у Србији је
последњих година све
популарнији. Друштве

не мреже попут Фејсбука
или Инстаграма су у том
смислу веома важне. На
њима се могу уочити разни
предметиручнеизрадераз
личитих материјала  од
накитапреколутакадогар
деробеилиобуће.Најчешће
се,ипак,срећенакит.Комад
накита је кроз векове имао
својууметничкуикултуроло
шку,алииемотивнуважност.
Билодајеречоминђушама
илипрстењу,накитможеда
насподсетинанекемомен
теилинанекудрагу особу.
Ако ништа друго, нека огр
лицаилинаруквицаћевећи
ниженапоправитидан.Свој
таленатиљубавпремаруч
номраду,накитуипорцела
ну,БиљанаЛорбекизНовог
Сада је одлучила да 2017.
године преточи у комаде
накита.Њен брендМинима
одликује аутентичност и
минимализам.Биљанајепо

свом првобитном занимању
дипломиранипсихолог,бави
се психотерапијом. Тренут
но ради као библиотекарка
на Филозофском факултету
уНовомСаду,анакитизра
ђује,најпреизчистогужива
ња.
– Похађала сам курсеве

керамикеуБеограду,Новом
Саду и индивидуално ради
ла са неким керамичарима.
Бавила сам се глином у
испрекиданим интервалима,
правила разне употребне
предмете,алисе2017.годи
не страст према стварању
уобличилауодлукудаћусе
озбиљније бавити керами
ком,тј.израдомнакита.Зна
ласамдамекерамикапри
влачи,уживаласамурадуу
атељеимаи то је биладуго
годиначистауживанција.На
лето 2017. године, донела
сам глину кући и спонтано
сам кренула да правим
накит. Имала сам снажну
потребу да то што радим
представим и да се испро

бамнатржишту.Привлачила
меитацелапричаокобрен
дирања, позиционирања,
маркетинга,инатајначинје
настала Минима, каже
Биљана.
Манифестацијекаоштосу

Београдски ноћни базар,
Новосадскиноћнибазарили
Београдски маркет су све
чешћи. То су прилике на
којимасеможекупитиједин
ствени ручно рађени пред
мет. Оригиналност, аутен
тичностидозауметностису
одликеовогдогађаја.Биља
на Лорбек је управо своје
рукотворине излагала на
Новосадскомноћномбазару.
–Накитсампрвипутизла

гала на Новосадском ноћ

номбазару,учествоваласам
најошнеколикоманифеста
цијатогтипа.Волимдауче
ствујем на базарима, то је
изузетнаприликадасесрет
немо са људима и видимо
њиховеаутентичнереакције
нанакит.Сарађујемсарад
њама уНовомСаду, ускоро
иуБеоградугде,такође,про
дајем свој накит. Има пуно
светакојиволи,цениикупо
виномподржавамалепред
узетникеињиховрадитруд,
говориБиљана.
Од свих материјала за

прављење накита, Биљана
издваја керамику, јер је по
њеноммишљењу најлепши,
али и да је порцелан као
материјалвеомазахтеван.

БиљанаЛорбек

Огрлице,минђушеипрстењеодпорцелана
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–Одлучила самда купим
својупећ,боје,глазуреида
самостално кренем у своју
причу.Дотаданисамникада
радила са порцеланом, али
самзналадајенакитнајлеп
ши и најквалитетнији ако је
од порцелана. Купила сам
порцеланитоје,наконпрво
битногстресаурадусапор
целаном који је врло захте
ван материјал, нешто што
мепотпуноочарало,буквал
но сам била опчињена пор
целаном.Токомобликовања
накитапорцеланјеспецифи
чан,имапрелепубоју,фино
ћу, али је исто тако неодо
љив и у крајњем исходу
након печења и глазирања,
објашњаваБиљанаЛорбек.
Да би се добио један

комад накита од порцелана
потребнојемноговременаи
стрпљења. Накит се пече
дваилитрипута,бојиигла
зира. Свако печење траје
петсати.Нашасаговорница
истиче да јој не смета што
много времена проведе за
израду једног прстена.
Радост ишчекивања резул
тата рада је оно што јој је
најинтересантније,јерсетек
накрајувидикакоћеизгле
датинекипрстенилиминђу
ше. Сваки пар минђуша,
прстен или огрлица коју
Биљана изради су прича за
себе. Одишу једном посеб
ном визуалношћу и емоци
јом.
Иматисвојбрендјезахте

ван посао. Поред, израде
накита,каоглавногпроизво
да, маркетинг, дизајн и
реклама су само неке од
стварикојимасеморабави
ти.
–Многољудисебавируч

ним радом, ни сама нисам
биласвеснаукојојјетомери

докнисамушлау“handmade
причу”. Претпостављам да
их је натерала потреба за
додатним приходом, али и
потреба за стварањем која
сенеможетектакозанема
рити. Не знам да ли други
људиживесамоодтогсвог
ручног рада, неко жели да
му тобудеискључивохоби,
неко иде у правцу потпуне
самосталности, отварања
фирме,ширењапосла.Ула
жем доста у рекламу, у
дизајн,апресвегауматери
јал.Поредзахтевногидуго
трајног процеса израде,
морамсебавитиидизајном
накита,рекламногматерија
ла, инстаграм и фејсбук,
јутјуб налогом, набавком
свих могућих детаља и
репроматеријала за накит...
Мислимдаћуускороморати
да одредим приоритете јер
има пуно ствари које волим
да радим, али нажалост не
могусве,кажеБиљана.
Велика одговорност која

носи предузетништво може
дабудепрепрека ка осамо
стаљивању.
Нашасаговорницанаводи

да страх од покретања соп
ственог посла постоји и да
ће сигурно у будућности
морати да одлучи између
свог тренутног запослења и
израденакита.
– Предузетник је за мене

неко ко од тог свог рада на
тржишту и живи, па у том
смислу нисам предузетник.
Незнамкакобихсеодважи
ладанапустимпосаоикре
нем у предузетништво, не
могу да порекнем страх од
таквог корака, али мислим
дамисадатонијенинеоп
ходно.Мениличнопричаса
накитомније“бег”одпосла,
реалностиилиштавећ,али
могуће је да ће се питање
неког избора појавити у у
будућности. Постоје неки
конкурси за покретање при
ватног посла, али нисам се
интересовала, у овој фази
јошне.Нисампланиралада
одустанем,напротив,плани
рам да упркос свему опста
нем и да се и даље играм,
експериментишем,усаврша
вам.ПланједабрендМини
мадобијејошвишенасвојој
аутентичности, препозна
тљивости,дапојачамонлајн
продају,данаправимсајт,да
се прикључим Etsy продав
нициидасвизаједноужива
мо у процесу стварања и
лепотинакитаодпорцелана,
кажеБиљана.

З.Поповић

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИБРАК:Витомир
ОбренчевићиАнаЈовановић,
МатијаЦерјакиСањаЂурасо
вић.
ДОБИЛИ СИНА: Марко и

Марина Дронић  Лаћарак,
Александар иЖељанаПанић
 Попинци, Немања и Сава
Лекић  Манђелос, Борисав и
СузанаКотарлићЗасавицаII,
ДавидиСилвиаЈовнашСта
ра Пазова, Бојан и Наташа
Радојевић  Рума, Золтан и
СараФеренциНикинци,Ђор
ђеиНинаМилиновићЈарков
ци, Драган и Тања Кукић 
Јазак,СтанкоиМилкаШашић
Витојевци,ПетариКристина
Чивчић  Рума, Александар и
ВинетаИлићЖарковац,Дар
коиМирјанаМарковићРума,
Зоран и Маријана Ристић 
СремскаМитровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Горан и

ЗорицаЛичинаРума,Анђел
коиМиленаМалићЉуково,
Игор и Вања Смелов  Срем
ска Митровица,  Живојин и
Сања Стакић  Суботиште,
Иван и Драгана Симић 
Кузмин, Иван и ДраганаМар
чићРума,ЖељкоиМаријана

Коруга  Сремска Митровица,
Дејан и Ведрана Маљковић 
Моровић, Стефан и Тамара
ДидановићИнђија.
УМРЛИ: Ђокић Недељко

рођ. 1955, Рељић Стојанка
рођ.1958,НоваковићРадован
рођ. 1928, Мајкић Мирко рођ.
1955, Нађ Радица рођ. 1950,
СандићЈелкарођ.1968,Девић
Евица рођ. 1937, Крижњак
Јосип рођ. 1938, Аврамовић
Ђорђе рођ. 1947, Бабић Рад
миларођ.1950,СаватићДани
ца рођ. 1948, Драгићевић
Милисаврођ.1960,Грађански
Мара рођ. 1932, Достанић
Драган рођ. 1953, Бурсаћ
Љубомир рођ. 1953,Милојко
вићМиодрагрођ.1943,Стојко
вићМиланрођ.1961,Поповић
Илија рођ. 1958, Милошевић
Негосаварођ.1941,Ковачевић
Радован рођ. 1954, Ђорђић
Живко  рођ. 1950, Бранковић
Славица рођ. 1936, Матић
Миодраг рођ. 1939, Уремовић
Велинкарођ.1943,НовакЈел
ка рођ. 1960, Михајловић
Александар рођ. 1931, Триву
новић Станимир рођ. 1960,
НоваковићМиленарођ.1941.

RUMA

УМРЛИ:НевенкаИгрић,рођ.1931. год,МирјанаХупик,рођ.
1940.год,СтеванијаКуриџа,рођ.1928.год,ЗоранВидицки,рођ.
1939.год.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА

ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА
ГРАДСКАУПРАВАЗАПОЉОПРИВРЕДУ

ИЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОДОНЕТОЈОДЛУЦИУПОСТУПКУ

ОДЛУЧИВАЊАОПОТРЕБИПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈАНАЖИВОТНУСРЕДИНУ


Упоступкуодлучивањаопотребипроценеутицајана

животнусредину,спроведеномназахтевносиоцапро
јекта,MилованИванковићизЗасавице,улицаВојво
ђанскабр.113,утврђенојерешењемброј50132/2019
XIод15.3.2019.год.дајезапредметнипројекатизград
ње пречистача отпадних вода пољопривредног
комплекса,фармезасвињеспратностиП+0иеко
номског објекта (товилиште за свиње) у оквиру
пољопривредног комплекса,фарме за свињемак
сималне спратности П+1, на катастарској парцели
бр.2770/1и2779к.о.Засавица,потес„Ђурићањиве“у
Засавици I, на територији града Сремска Митровица,
потребнапроценаутицајанаживотнусредину.
Против овог решења заинтересована јавност може

изјавитижалбуПокрајинскомсекретаријатузаурбани
зам и заштиту животне средине у НовомСаду, путем
овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања
овогобавештења.
Обавештењесеобјављујенаосновучлана10.став7.

Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Службе
нигласникРепубликеСрбије”,број135/04,36/09).
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Још један успех је забележио
млади тркач АК „Срем“ Мирко
Мауна.
На првенству Србије на путу у

трцина10.000метара,којајеодр
жана у Крушевцу, освојио је сре
брну медаљу у конкуренцији ста
ријих јуниораипотврдиоодличну
форму. Победио јеМилошМале
шевићизАК„Инђија“,докјетреће
пласиранибиоДамирКлемпићиз
ОАК„Београд“.
Условисубилитешки,јерједан

за овакву врсту такмичења био
сувишетопао,алитонијесметало
Миркудаоствариове године још
једанвреданрезултат.

АК„СРЕМ“

Маунадруги
уСрбији

МиркоМауна

КАРАТЕКЛУБ„ФРОНТ“СТАРАПАЗОВА

50годинапостојања

Карате клуб „Фронт“ у
Старој Пазови обеле
жиоје50годинапосто

јањаирада.УХали„Парк“
додељене су плакете, сам
јубилеј је обележен такми
чарском манифестацијом
„Трофеј Старе Пазове“ на
којојсепојавилоокотриде
сетак карате клубова.Обе
лежавању јубилеја прису
ствовалисуипредставници
Карате Федерације Србије,
Карате Савеза Војводине
и Општине Стара Пазова,
који су и генерални покро
витељи.
Највећи такмичарски

успех у историји старо
пазовачког Карате клуба
„Фронт“, дугој 50 година,
постигао је деветанестого
дишњи репрезентативац
Србије Ђорђе Тешановић

са којим ради тренер Нин
коВојновић.Тешановићјеу
категорији млађих сениора
освојио бронзу на Европ
скомпрвенствууДанској.
У години јубилеја одржа

ласе спортскаманифеста
ција под називом „Трофеј
Старе Пазове“ која је оку
пила каратисте из преко
320 клубоваширомСрбије
ишире. „Фронт“ је основан
1969. године првенствено
као секција са седиштем
у Батајници, да би годину
данас касније добио име
које и данас носи.  Први
чланови, прво такмичење
имали су 1972. на првен
ствуВојводине.Данас,само
у Старој Пазови тренира
око стотинак малишана, а
са њима раде четири тре
нера.

Каратисти„Фронта“

ЈаворМатис–Будућност1:0;
ОФК Бечеј 1918 – Борац 0:0;
ОФКЖарково–НовиПазар2:0;
ТСЦ–Раднички19232:0;Теле
оптик – Инђија 1:4; Траyал –
Слобода 2:1; Златибор – Син
ђелић су играли у понедељак;
Металац–Бежанијасуигралиу
понедељак.
01.ТСЦ 27 17 8 2 56:18 59
02.Јавор 27 18 5 4 58:24 59
03.Инђија 27 15 5 7 43:20 50
04.Раднички 27 13 6 8 32:28 45
05.Металац 26 12 8 6 42:28 44
06.Златибор 26 14 2 10 37:26 44
07.Синђелић 26 10 11 5 26:18 41
08.Бежанија 26 12 2 12 34:31 38
09.ОФКЖарк. 27 10 7 10 32:34 37
10.Трајал 27 10 5 12 24:31 35
11.Бечеј1918 27 9 6 12 30:34 33
12.Будућност 27 7 8 12 24:31 29
13.Борац 27 6 7 14 22:39 25
14.Телеоптик 27 5 7 15 18:38 22
15.Слобода 27 4 5 18 12:51 17
16.НовиПазар 27 2 8 17 12:51 14

Н. Пазова: Радн. (НП) –
Цемент 2:1; Панчево: Динамо
1945–Раднички(СМ)2:2;Чела
рево: ЧСК Пивара – Братство
1946 2:1;Б. Јарак: Младост –
Хајдук 1912 1:1; Вршац: ОФК
Вршац–Ц.Звезда0:1;Зрења
нин:Радн.(З)–Дунав4:3;Пан
чево: Железн. – Борац 0:1;Н.
Сад:Кабел–Омлад.0:1;Бачка
1901–јебиласлободна.
01.Хајдук1912 17 13 3 1 23:4 42
02.Кабел 18 13 2 3 37:13 41
03.Омладинац 18 12 1 5 22:12 37
04.Братство 18 10 5 3 31:19 35
05.Железничар 18 9 4 5 19:13 31
06.Динамо 18 7 6 5 21:14 27
07.Раднички 18 6 9 3 20:14 27
08.Радн.(СМ) 18 6 5 7 25:24 23
09.Цемент 18 5 5 8 19:24 20
10.Младост 18 5 5 8 14:27 20
11.ОФКВршац 18 5 4 9 14:19 19
12.Бачка1901 17 6 1 10 20:26 19
13.Борац 18 5 3 10 21:27 18
14.Ц.Звезда 18 5 3 10 15:23 18
15.Дунав 18 4 5 9 24:33 17
16.ЧСКПивара 18 3 5 10 16:30 14
17.Радн.(НП) 18 3 4 11 12:31 13

Војка: Сремац – Слога (Е)
1:0;Шид:Раднички–ПрвиМај
0:1;Бешка:Хајдук(Б)–Једин
ство 3:2; Дивош: Хајдук (Д) –
Татра1:0;Лаћарак:ЛСК–Хај
дук (Ч) 4:0;Белегиш: Подуна
вац–Југовић1:0;М.Митрови
ца:Подриње–Борац(Ш)2:2.

Врдник: Рудар – Борац (М)
0:0;Инђија:Железничар–Купи
ново неодиграно; Витојевци:
Партизан – Полет 3:0; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Јадран 2:5; Адашевци: Грани
чар – Будућност 0:6; Путинци:
ПСК – Борац (К) 1:3; Доњи
Товарник:Слобода–Напредак
3:0;Рума:Словен–Љуково1:1.

01.Слобода 17 13 2 2 33:11 41
02.Железничар 17 12 4 1 39:6 40
03.Јадран 17 13 1 3 38:17 40
04.Партизан 17 12 2 3 50:12 38
05.ПСК 17 10 2 5 28:25 32
06.Будућност 17 10 1 6 52:21 31
07.Д.Петровци 17 7 2 8 28:36 23
08.Рудар 17 5 7 5 22:17 22
09.Полет 17 6 3 8 28:26 21
10.Борац(К) 17 6 2 9 33:38 20
11.Љуково 17 5 5 7 22:27 20
12.Напредак 17 5 0 12 24:39 15
13.Борац(М) 17 4 2 11 19:31 14
14.Словен 17 3 4 10 15:36 13
15.Граничар 17 4 1 12 22:65 13
16.Купиново 17 1 2 14 8:54 5

Буђановци:Младост–Зека
Буљубаша1:2;Манђелос:Фру
шкогорац–Граничар2:1;Срем
скаМитровица:Митрос–Сло
га (В) 2:0; Кукујевци: Обилић
1993 – Доњи Срем 2015 1:2;
Огар: Шумар – Слога (Ч) 5:1;
Рума: Фрушка Гора – БСК 2:1;
БикићДо:ОФКБикић–Напре
дак 1:0; Крушедол: Крушедол
–Хајдук0:1.

01.ПрвиМај 16 13 0 3 36:14 39
02.Југовић 16 10 3 3 20:12 33
03.Подриње 16 8 5 3 25:10 29
04.Сремац 16 8 4 4 18:13 28
05.Слога(Е) 16 8 3 5 29:17 27
06.Борац(Ш) 16 7 6 3 24:14 27
07.Хајдук(Д) 15 8 0 7 25:13 24
08.Подунавац 16 7 1 8 24:20 22
09.Хајдук(Б) 16 6 3 7 27:27 21
10.Татра 16 5 5 6 16:15 20
11.Раднички 16 6 2 8 24:26 20
12.Јединство 16 4 5 7 18:22 17
13.Слога(Т) 15 5 2 8 11:25 17
14.ЛСК 16 3 3 10 13:36 12
15.Хајдук(Ч) 16 0 0 16 2:48 0

01.ДоњиСрем 16 13 3 0 48:11 42
02.Хајдук 16 10 4 2 40:12 34
03.Обилић 16 10 2 4 28:14 32
04.ОФКБикић 16 9 4 3 28:10 31
05.Крушедол 16 10 0 6 31:16 30
06.Митрос 16 10 0 6 34:28 30
07.БСК 16 7 3 6 29:15 24
08.Шумар 16 7 2 7 26:22 23
09.Слога(В) 16 5 6 5 23:19 21
10.Напредак 16 6 3 7 25:23 21
11.ФрушкаГора 16 6 3 7 19:26 21
12.Граничар 16 6 2 8 30:27 20
13.ЗекаБуљуб. 16 5 1 10 18:29 16
14.Фрушкогор. 16 2 3 11 9:59 9
15.Слога(Ч) 16 2 2 12 19:50 8
16.Младост 16 0 2 14 8:54 2

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

ОФК Бачка – Динамо 5:1;
Партизан – Спартак ЖК 1: 3;
Земун – Раднички Ниш 0: 1;
Радник–Напредак1:0;Мачва
–Пролетер2:1;Рад–Црвена
Звезда0:3;Младост–Вождо
вац3:1;Војводина–Чукарички
0:0.

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

1.Ц.Звезда 27 24 3 0 71:14 75
2.Раднички 27 21 5 1 51:16 68
3.Партизан 27 14 9 4 40:14 51
4.Чукарички 27 14 8 5 44:22 50
5.Младост 27 12 6 9 37:28 42
6.Напредак 27 8 11 8 30:33 35
7.Радник 27 10 5 12 22:32 35
8.Пролетер 27 8 10 9 28:25 34
9.Мачва 27 8 7 12 15:23 31
10.Војводина 27 7 9 11 17:23 30
11.СпартакЖК 27 7 8 12 28:40 29
12.Вождовац 27 8 4 15 23:36 28
13.ОФКБачка 27 6 7 14 24:43 25
14.Рад 27 4 9 14 16:35 21
15.Динамо 27 5 4 18 17:56 19
16.Земун 27 3 9 15 18:41 18
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Демонстрацијасиле

Испратилисмоипоследњемече
веосминефиналаЛигешампи
она. Иако није било толико

изненађењакаонедељупре,видели
смосјајанповратакЈувентусапротив
Атлетика.То јеинајвећиутисакпро
шленедеље.
Нисамочекиваода ће Јуве успети

дасеизвучеизканалаукојијеупао
после утакмице у Мадриду. Вијати
заостатак од два гола против екипе
каква јеАтлетикоМадрид, звучи као
немогућамисија.Тојеекипакојарет
копримаголове,аДијегоСимеонеје
заиста створио армију која гине на
теренуиделујеутегнуто.
Ипак, десило се чудо. У ствари,

десио се Роналдо. Португалац не
престаје да терорише бившег град
скогривалаипослеселидбенаАпе
нине.Најављиваојепобедуипролаз
даље,аличовекбипомислиодасуто
самоотрцанефразе.Неиуовомслу
чају.
Одржали су Италијани лекцију

Шпанцима, на исти начин на који су
овињимау првоммечу. Јединараз
лика–голвише.Испрашилисуихса
3:0иисписалиисторију.Првипутда
је Јувентус успео да се врати после
дваголазаостаткаизпрвеутакмице.
Наравно,једанчовекјенајзаслужнији
зато.
КристијаноРоналдо,волелигаили

не,јепокознакојипутдемонстрирао
силуипоказаозаштојемождаинај
бољифудбалер свих времена. Кажу

људи, па зато га је Јувентус и паза
рио.И то довољно говори оњеговој
величинииутицајукојииманаекипу.
Урадитиипостићисвеоноштојеовај
Португалац успео за време своје
каријере звучи нестварно. При том,
човекјошиграиненамеравадаста
не,иако језагазиоу34. годину.Стр
пао је Јорганџијама три комада и
послаосвојтимучетвртфинале.
Искрено, нисам његов фан и

мислимдазнадабудеприличноири
тантна појава онако зализан и изде
пилиран, пун себе, објављујући на
друштвениммрежамаискључивосво
јеслике.Алиоукусиманетребарас
прављати. Треба човеку честитати и
признатидајенајбољи.
Ида,мислимдајебољиодМесија.

Зашто? Па зато што је у каријери
мењао неколико клубова за разлику
одовогмалогкојисеучауриоуБарси
иненамеравадаоде.Затоштојебио
лидерусвакојекипизакојујеиграо.
Зато што је доносио титуле својим
клубовима. На крају, узео је титулу
првакаЕвропесасвојомрепрезента
цијомкојаје,признаћете,једнаосред
њаекипа.Човек пишеисторију ими
смосведоцитога.Свакачаст.
Исте вечери, Сити је демолирао

Шалкеса7:0уЕнглеској.Једномреч
ју – понижавање.Неозбиљно је при
митиседамкомадаубилокоммомен
ту,акамолиунокаутфазиЛигешам
пиона. Руку на срце, није да су се
Немцинечемнадалиуреваншупосле

поразаод3:2кодкуће,алибашбро
јатидоседам.Смешно.
Ливерпул је следеће вечери одва

лио Бајерна у сред Минхена. Морам
рећи да су ме Енглези одушевили
игром и лакоћом са којом су стизали
до Бајерновог гола. После кромпира
код куће, добили су Немце са 3:1 и
заслужено прошли даље. Потврдили
су квалитет и, оно што је најбитније,
добиливетарулеђазафинишсезоне.
Чека их паклени ритам и борба за
титулеуЕнглескојиуЛигишампиона.
Бајерн није личио на себе у овој

утакмици.Довољнојесамобиловиде
титренераКовачакојиутученседина
клупиинереагује.Каодаједигаоруке
одсвега.Амождаиуправадигнеруке
одњега.Видећемо.

Барса је у реваншу добила Лион
са 5:1. Може се рећи, очекиван
расплет. Већ сам писао о томе

да,акосекодкућебраните,анајбољи
играчвамјеголман,можетедаочеку
јете да будете одваљени у реваншу.
Барса на челу са Месијем је имала
тоталну контролу. На крају је пукла
петарда за испраћај Француза својој
кући.
Очекује нас пауза до априла, када

крећу мечеви четвртфинала. Нема
сумњедадобијамоновогпрвакаЕвро
песобзиромнатода јеРеалиспао.
Гледаћемосвачетириенглескатимау
завршници, Месија и његову Барсу,
Јувентус и Роналда, полемике око
ВАРтехнологије...Спремитекокице.
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САВАТЕБОКСКЛУБРУМА

Поново
најбољи
уСрбији
Првенство Србије у асо саватеу

запионире,кадетеимлађејуни
оре,одржаноје10.мартаурум

скојХалиспортова.
Напрвенствусенадметао161так

мичар из 20 клубова, а најуспешнији
клуббиојеСаватебоксклуб„Рума“са
освојенихдеветзлатних,шестсребр
нихитрибронзанемедаље.
– Задовољни смо резултатима

нашихспортиста,којисувећдвегоди
не прваци државе у саватеу. Наша
нова генерација младих спортиста је
пример како у једној малој средини
могудапостигнуврхунскерезултатеи
остваресвоје снове–изјавио је тре
нерСБК„Рума“МиодрагРакић.

Организатори овог првенства су
били Савате бокс клуб „Рума“ и
Савате савез Србије, а покровите
љиОпштинаРума, општинскиСавез
спортоваиМинистарствоомладинеи
спорта.

С.Џ.

Поновонајбољи–СБКРума

ИНЂИЈА

КросСрема

„КросСрема“,39.пореду,
биће одржан у суботу, 23.
мартасапочеткому11часо
ва,успортскомцентруЛеје
уИнђији.Какоорганизатори
истичу,упитањујегенерал
на проба за јубиларни 40.
„Крос“, којићебитиодржан
умартуследећегодине.
– Задњих неколико годи

на„КросСрема“јеуврштен
узваничникалендарАтлет
ског савезаСрбије и на тај
начин ова спортска мани
фестација је добила значај
какав и заслужује – иста
као јеЉубомирКовачевић,
секретар Савеза спортова
општинеИнђија,идодаода
се очекује долазак најеми
нентнијихатлетскихиспорт
скихпрегалацаизнајзначај
нијихспортскихинституција.
– Такође, долазак су

најавили најбољи тркачи

на средње и дуге пруге из
Србије и региона у свим
узрасним категоријама, а
занајбољетакмичареобез
беђене су до сада најве
ће новчане награде, као и
медаљеидипломе(затро
је првопласираних у свим
тркама). Четвртопласирани
и петопласирани добијају
диплому, а пехаре најбољи
сениор и сениорка – каже
Ковачевић и додаје, да
подршкастижеиодстране
локалнесамоуправекоја,из
године у годину, несебично
помажеодржавањеКроса.
Ковачевићјеподсетио,да

је давне 1981. године одр
жан први „Отворени крос
Срема“ и да све до данас,
није прекидана традиција
окупљања најбољих атле
тичараСрбије у свимузра
снимкатегоријама. М.Ђ.

КАРАТЕКЛУБ„СРЕМ“

Првенство
Војводине
Унедељу, 10. марта у

организацији Кара
те Савеза Војводине

и техничкој организацији
Карате клуба „Железни
чар“ из Инђије, одржано
је Првенство Војводине
за полетарце, пионире и
наде. Учествовало је 46
клубова, а каратисти КК
„Срема“ наступили су са
24такмичараиосвојили28
медаља, и то 13 златних,
седам сребрних и осам
бронзаних. Ово је уједно
и пласман за Првенство
Србије.
Злато су освојили: Мио

наМурић(двапута),Анђе
ла Перовић, Дуња Ликић,
Андреа Аничић, Биљана
Драгојловић (два пута),
Виктор Урошевић, Јована

Радовановић, Сара Стар
чевић (два пута), Еле
на Милошевић, кататим:
Милосављевић, Бјелић и
Жегарац. Сребрне меда
ље су освојили: Хелена
Малбашић, Јована Васић,
Матеја Видовић, Мила
Ликић, Нина Драгојловић
(двапута)иАнђелаПеро
вић. Бронзу су освојили:
Ена Лаћарац, Хана Мило
сављевић, Андреа Ани
чић, Јулијан Петровић,
Јована Жегарац, Ирена
Грујанић, Урош Тешевкић,
Јована Васић. Пласирани
на Првенство Војводине
су били и Немања Немет,
Лука Видовић, Јана Бје
лићиМаркоРадовановић,
алиовајпутнисууспелида
освојемедаље. З.П.

УспешноПрвенствоВојводинезаКК„Срем“
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ОВАН: Способност
доброг опажања и
сјајне концентрације
вампомажудаоства

рите своје пословне циљеве.
Важноједаусусретусасарадни
цима подстичете креативност у
идејама, јер ускоро вас очекује
заједничкидобитакимогућностза
обнављањем неких пословних
договора.Показаћеседапартнер
умедаиспунисвавашаочекива
ња.Предстојивампериоднежно
стиизадовољства.

БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно компликује
вашпословниилиста

тусни положај.  Нарочито вам се
не допада чињеница о суженим
могућностимадаизбородговара
јућег послаилиакције коју бисте
спровелизаједносаблискимпри
јатељима. Немојте дозволити да
васнекоиспровоциранапослов
ниризик.Чакиуљубавномодно
сунекодругидиктираправила.

БЛИЗАНЦИ: Стало
вам је да оставите
велики утисак на
сараднике,аливећина

догађаја вам не иде у прилог.
Доброразмислитештасвеможете
да коригујете у ходу како бисте
деловалиубедљивонаонекојисе
колебају.Очекује васдобитакили
успехкрозновчанеинвестиције.У
односусапартнеромприжељкује
тевећуемотивнуслободуилипри
ликудаостваритесвојенамере.

РАК: Очекују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас

додатномотивисатидаприхвати
те неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
попитању,строгоутврђенихроко
ва. Стало вам је да успоставите
боље разумевање и емотивно
зближавањеуодносусавољеном
особом.Пријаћевампутовање.

ЛАВ: Налазите се у
фазикреативногуспо
на и стало вам је да
побољшате свој

пословниилидруштвенистатус.У
прилогвамидуновадешавањаи
многеситуације кадасеодлучује
о пословнимциљевима.Слобод
но преузмите иницијативу како
бистенаметнулисвојуулогупред
сарадницима. У љубавној пер
спективи у односу са партнером
важно је да сачувате позитивна
уверења.

ДЕВИЦА: Делујете
врло промишљено и
сталовамједапридо
бијете нечије повере

ње у различитим ситуацијама.
Светребадачинитепланскииу
складусаискуством.Немаразло
га да оклевате, јер у односу на
сараднике имате низ предности
којесадаможетедапласиратена
правиначин.Уприватномживоту
покушавате да ускладите ритам
обавеза.

ВАГА: Ваша снала
жљивост упословном
смислу доноси само
тренутну сатисфакци

ју и олакшање. Јасно вам је до
којеграницеможетедаочекујете
успехизбогтогабиратенекезао
билазнеметоде као начин да се
ослободитенечијепословнекон
троле или критике. Мимо своје
вољеупадатеунекеконфликтне
ситуације.

ШКОРПИЈА: Пажљи
во процењујете нова
пословна дешавања,
јер своје идеје треба

да пласирате на правом месту
илипредособомкојаимадовољ
но слуха за сличне интересе. И
даљеодбијатедачинитекомпро
мисе када они нису у складу са
вашимморалнимначелима.Због
бројних обавеза дешава се да
пропуштатенекеважнедогађајеу
свом породичном илиљубавном
животу.

СТРЕЛАЦ: Неко ће
вас изненадити
лошим информација
ма, али уз додатну

упорностивеликинапорнакрају
ћете бити задовољни својим
пословним успехом. Боље је, да
избегавате сарадњу са непозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
пликујељубавниживотилиоднос
савољеномособом.

ЈАРАЦ: Веома амби
циозноисанескриве
ним оптимизмом при
ступате разним дого

ворима које иницирају ваши
сарадници. Потребна вам је и
одређена доза мудрости прили
ком решавања новчаних питања.
Удружите своје интересе са осо
бама које добро познајете. У
односу са вољеном особом све
изгледамирно и предвидиво али
изненадићете се необичним обр
том.

ВОДОЛИЈА:Тек када
јасно дефинишете
листу приоритета
многестварићепоче

ти да се одвијају у позитивном
правцу.Посебнопосветитепажњу
пословима који ће вам донети
конкретне резултате и финансиј
ску добит, јер за кратко време
можете да остварите успех у
више праваца. Партнер вас је
изненадиосанекимдобримиде
јама.

РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не

желитеданекореметиилиуспо
рава ваше пословне планове.
Улажетевеликуенергијууразли
читециљевекојестесебипоста
вили. Не дозвољавате да неко
критикује вашначин рада.Често
се налазите у ситуацији да вам
некопоказујесвојунаклоност.

VREMEPLOV
20.март

1997. Београдски студенти
прославили су победничком
шетњом центром града испу
њењењиховогпоследњегзах
тева  оставке ректора и сту
дента проректора. То је био и
последњиданстудентскогпро
теста који је почео 20. новем
бра 1996. због фалсификова
њарезултаталокалнихизбора
уСрбији.Студентисупостигли
светски рекорд са 119 дана
свакодневнихпротест.

21.март
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Кова
чић,ауторпоеме„Јама“(1943),
потресногделаозлочинимау
Другомсветскомратуукојима
јеисамстрадао.

22.март
1876. Рођен српски писац
Борисав Станковић, један од
зачетникамодернесрпскепро
зе. Приказујући живот родног
ВрањаскрајаXIXвека,даои
психолошкуанализуличности,
уносећи први пут у српску
литературуеротикуисензуал
ност.

23.март
1903. У демонстрацијама око
5.000студената,ђакаирадни
ка против апсолутистичког
режима српског краља Алек
сандра Обреновића које су
организовалистудентисоција
листи Димитрије Туцовић и
ТришаКецлеровић,уБеограду
јеусукобусполицијомпогину
лопет,арањеношестљуди.

24.март
1736.УБудимујемучењемна
точку уморен вођа српских
устаникаПераСегединац,који
је1735.уПоморишју,Бачкоји
ПосавиниподигаоСрбепротив
Беча. Да би застрашиле бун
товнеСрбе,аустријскевласти
сумртвогСегединцаоднелеу
Печку и обесиле. Срби су се
дигли на буну због мобилиза
цијеуаустријскувојску,ауста
наксепрошириомеђусељаци
ма.СрпскиписацЛазаКостић
написао је драму „Пера Сеге
динац“.

25.март
1844. Проглашен је први срп
ски грађански законик, који је
одиграозначајнуулогууправ
ном и друштвеном животу
Србије. Укинут је 1945. дола
скомкомунистанавласт.

26.март
1984. Југословенски писац
Бранко Ћопић, један од нај
плоднијих и најпопуларнијих
писацаупериодупослеДругог
светскограта,извршиосамоу
биство, скоком са моста на
Сави у Београду. Хумориста,
аутор родољубиве и дечије
поезије, Ћопић се сматра
настављачем традиције сео
скеприповеткесрпскогреали
зма.

HOROSKOP

Среда,20.(7)март
Светих седам свестеномучени
каХерсонских

Четвртак,21.(8)март
СветиТеофилактИсповедник

Петак,22.(9)март
Св.40муч.Севастијских–Мла
денци;Св.42муч.Момишићка

Субота,23.(10)март
Свети мученик Кодрат Коринт
ски

Недеља,24.(11)март
СветиСофронијеЈерусалимски

Понедељак,25.(12)март
Преп. Симеон Нови Богослов;
СветиГригоријеДвојеслов

Уторак,26.(13)март
Пренос моштију Светог Ники
фораЦариградског

Crkveni
kalendar

•Бависеспортом,умре
ћешздравији!!!
•Корадиумрећеодгла
ди,јернемавременакад
даједе!!!
• Вредности су коначно
добиленатежини–пале
сунадно!

Колачсамаком
иџемом
Састојци: 2 јаја, 100 грама

маслаца или маргарина, 1 чаша
млека, 1 чаша шећера, 1 чаша
мака,1чашабрашна,1прашакза
пециво, мало цимета, џем (око
200грама)

Припрема: Маслац измутити
сашећеромпадодатијаја,млеко,
брашно са прашком за пециво,
макималоцимета.Доброизјед
начитиисипатиуподмазанплех.
Пећина190степениоко40мину
та.Кадсеиспечеипрохладипре
сећинаполаипремазатиџемом.
Накрајусеможепосутишећером
упраху.


