NOVINE
M
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XIX
20. MART 2019. • BROJ 900 • CENA 50 DINARA

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Podr{ka EU
inkluziji Roma

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони:022/610-069, 624-657, 621-065
Факс:022/610-070

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.m-novine.com

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
• предузетнике
• пољопривредна газдинства
• удружења грађана
• буџетске кориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
Тел: 022/611-556
066-643-73-53

Prelo u La}arku
ZORANA MIHAJLOVI]
U PE]INCIMA:

Veliki
infrastrukturni
projekti u Sremu

Јавно комунално предузеће
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РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

Борба против биљних уљеза

Ч

ланови Мрежа паркова уз реку
Саву, окупили су се 12. марта
2019. године на регионалној
радионици у Специјалном резервату
природе Засавица у Сремској Митро
вици, која је организована у оквиру
пројекта Сава ТИЕС. Циљ радиони
це је био да допринесе изналажењу
делотворног решење за трајно укла
њање и сузбијање инвазивних стра
них врста биљака, које нису само
проблем заштите природе, већ имају
и негативан утицај на здравље људи
и узрокују велике економске губитке.
Момир Пауновић из Института за
биолошка истраживања „Синиша
Станковић” је у име Међународне
комисије за заштиту Дунава, истакао
велики проблем инвазивних врста и
похвалио иницијативу Сава ТИЕС
пројекта за решавање овог горућег
проблема на сливу реке Саве.  Пау
новић је охрабрио све грађане да дају
свој допринос у борби против инва
зивних врста, коришћењем мобилне

апликације помоћу које могу да се
деле информације о чак 37 инвазив
них врста од европског значаја.
– Инвазивне стране врсте имају
велики негативан утицај на заштиће
на природна подручја јер потискују и
угрожавају природну домаћу вегета
цију и тако смањују биолошку разно
врсност. Велики проблем Специјал
ног резервата Засавица је инвазивна
страна врста „циганско перје” која ће
бити уклоњена са површине од око
30 хектара у резервату током Сава
ТИЕС пројекта – рекао је Слободан
Симић, директор Резервата Засави
ца.
Инвазивне стране врсте су биљ
ке, животиње и други организми,
који нису природно распрострањени
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
друге домаће врсте, мењају својства

земљишта, смањују обрадиве пољо
привредне површине, узрокују вели
ке проблеме код одбране од поплава
и слично. Укратко - мењају природна
станишта од општег значаја и веома
их је тешко искоренити. Процењу
је се да штета коју имају на светску
економију износи око 1,4 милијарди
долара, тј. око пет посто вредности
светске економије.
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, које већ узрокује озбиљне штете
у сливу реке Саве. Инвазивне стра
не врсте су главни изазов за заштиту
биолошке разноврсности у 21. веку.
Мрежа паркова уз реку Саву доби
ла је средства из фондова ЕУ. Вред
ност пројекта Сава ТИЕС је око 1,6
милиона евра. Наредне три године,
пројекат ће се спроводити на под
ручју земаља кроз које протиче река
Сава.
Пројекат „Очување станишта сли
ва реке Саве кроз међународно
управљање инвазивним врстама
- Сава ТИЕС суфинансиран је сред
ствима Европске уније (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
„Национални парк Уна д.о.о. Бихаћ“,
Центар за животну средину, Покра
јински завод за заштиту природе АП
Војводине, Покрет Горана Сремска
Митровица, ЈП „Војводинашуме“.
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ДОМАЋИН САСТАНКА МИНИСТАРКЕ ЗОРАНЕ МИХАЈЛОВИЋ
И ЧЕЛНИКА СРЕМСКИХ ОПШТИНА

Велики инфраструктурни
пројекти у Срему

Са састанка

П

отпредседница Владе Републи
ке Србије и министарка грађе
винарства, саобраћаја и инфра
структуре Зорана Михајловић посети
ла је 13. марта општину Пећинци, где
се састала са председницима шест
сремских општина и градоначелни
ком Сремске Митровице, и разговара
ла о кључним инфраструктурним про
јектима који ће у наредном периоду
бити реализовани у Сремском округу.
Домаћини састанка били су начелник
Сремског управног округа Перица
Гаковић и председник Општине
Пећинци мр Жељко Трбовић.
Трбовић је након састанка, у обра
ћању медијима, изјавио да му је част
што је Општина Пећинци била дома
ћин једном оваквом састанку и захва
лио се потпредседници Владе што је
у посету дошла у пратњи целог свог
кабинета и директора скоро свих
великих јавних предузећа у Србији.
– Потпредседница Владе данас
није дошла само у посету општини
Пећинци, већ и у посету целом Срему
и свима нам је пружила прилику да
изнесемо потребе локалних самоу
права које водимо. Изузетно сам
задовољан ефикасношћу са којом је

Потпредседница
Владе Зорана
Михајловић
захвалила се
начелнику Сремског
управног округа и
челницима сремских
општина на добро
припремљеном састанку
и рекла да је вредност
договорених радова
у области путне
инфраструктуре на
територији целог
Сремског округа
додатних 1,3 милијарде
у односу на редовно
одржавање путева

потпредседница Владе са својим
сарадницима одговорила на сва наша
питања. Само у општини Пећинци
договорили смо реализацију четири
велик а инфраструкт урна пројекта
вредна неколико стотина милиона
динара. Договорена је комплетна
реконструкција пута Деч - Прека Кал
дрма -  Ашања. Реч је о путу који је
својевремено пројектован за возила
до 12 тона тежине, а данас по њему
возе и камиони до 50 тона носивости,
што је практично потпуно уништило
пут, и због тога је јако значајно што ће
ова деоница бити у потпуности обно
вљена – рекао је Трбовић.
Председник Општине наставио је
даље о будућим инвестицијама.
– Друга велик а инвестиција је
реконструкција пута од Попинаца,
преко Школске улице у Пећинцима и
Улице Браће Крстић, до укрштања са
Улицом Слободана Бајића. Ова инве
стиција ће бити реализована у две
фазе, од којих једна ове, а друга
наредне године. Још једна значајна
инвестиција је пројекат реконструкци
је са проширењем пута од Суботишта
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до Огара – додао је Трбовић.
О састанку и другим пројектима о
којима се разговарало, Трбовић је
изразио своје задовољство.
– Четврта инвестиција коју смо
договорили са потпредседницом Вла
де је изградња канализационе мреже
у Обрежу. Овај пројекат је изузетно
значајан с обзиром на то да ће у
Обрежу бити изграђен модерни визи
торски центар, а да је само насеље
на ободу Обедске баре, чиме ће се
направити велики искорак у правцу
очувања животне средине у овом
Специјалном резервату природе. Још
једном морам да нагласим, да сам у
потпуности задовољан данашњим
састанком, јер ће договорене инве
стиције у значајној мери допринети
унапређењу квалитета живота грађа
на наше општине – изјавио је први
човек пећиначке општине.
Потпредседница Владе Зорана
Михајловић захвалила се начелнику
Сремског управног округа и челници
ма сремских општина на добро при
премљеном састанку и рекла да је
вредност договорених радова у обла
сти путне инфраструктуре на терито
рији целог Сремског округа додатних
1,3 милијарде у односу на редовно
одржавање путева.
– Са „Железницама Србије“ догово
рили смо да до јуна буду решени сви
пружни прелази на територији Округа.
У Срему имамо општине које су
директно везане за један велики про
јекат модернизације брзе пруге од
Старе Пазове до Новог Сада. Да
нема тако добре сарадње Округа и
Општина које се налазе на овом делу
пруге, нисам сигурна да бисмо успели
да урадимо све у року, посебно када
је у питању експропријација земљи
шта и неке друге ствари које су неоп
ходне као услов да бисмо могли да
реализујемо овај пројекат. Захвалила
бих се и Сремској Митровици на све
му што ради у припреми пројекта
новог аутопута од Сремске Раче до
Кузмина, чију изградњу желимо да
почнемо већ током јуна. Ови састанци
су од огромног значаја и за министар
ство, и верујем да на овај начин пока
зујемо да радимо заједно и да смо
тим. Све оно што смо данас догово
рили није само списак жеља, реално
смо договарали шта је могуће уради
ти ове, а шта идуће године и заједно
ћемо пратити реализацију пројеката
– рекла је Михајловић.
Начелник Сремског округа Перица
Гаковић, нагласио је да је састанак
био исцрпан и да су донете важне
одлуке.
– Тема је било заиста много, од оза
коњења објек ата, грађевинских и
електронских дозвола до катастра и
градње станова за припаднике снага
безбедности. Сремски управни округ
је био спона између јединица локал
них самоуправа и министарства, и
канали комуник ације су одлично
функционисали – изјавио је Гаковић.
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИНКЛУЗИЈИ РОМА

Аутомобили
и рачунари
на поклон

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела гра
дова и општина, формирана у циљу јачања сарадње
између локалних институција и ромске заједнице. Чла
нови мобилних тимова организују заједничке теренске
посете ромским насељима и пружају заједничку и коор
динисану подршку и помоћ појединцима и породицама,
и у том смислу донирана возила ће имати велики
допринос послу који је потребно урадити

В

озила Фиат Типо и рачунаре, доби
ло је 30 локалних самоуправа које
имају формиране мобилне тимо
ве за инклузију Рома.   Међу њима су и
општине Рума, Пећинци и Стара Пазова.
Донацију је уручила Стална конференци
ја градова и општина (СКГО) 11. марта, а
возила и рачунаре донирала је Европска
унија у оквиру Програма „Подршка ЕУ
инклузији Рома – Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома“, који реали
зује СKГО, док је главни корисник Мини
старство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.
Приликом доделе аутомобила и рачу
нара, Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ
у Србији је указао, да ће ова донација
мобилним тимовима који се баве инклу
зијом Рома, омогућити боље и лакше
остваривање услуга намењених ромској
заједници.
– Те услуге се односе на социјалну
заштиту, здравство, запошљавање и
друге области. Возила ће представници
ма локалних самоуправа пружити при
лику да посете и оне припаднике ромске

Поклон Европске уније

заједнице који живе у удаљеним мести
ма – рекао је Сем Фабрици. Додао је и
да је једна од основних вредности ЕУ
управо социјална инклузија, солидар
ност, као и помоћ најугроженијима, а да
је ромска заједница међу најугроженијим
популацијама у Србији и зато заслужује
посебну пажњу.
Сем Фабрици је најавио да је ЕУ у овој
области до сада обезбедила 1,4 милио
на евра, а у будућности се планира још
20 милиона евра. Неке од активности ЕУ
у Србији односе се и на обезбеђивање
бесповратне помоћи невладином секто
ру који се бави ромском заједницом. У
овој области помоћ Ромима су и мобил
ни тимови за инклузију као нешто ново у
Србији, али су они у ЕУ уобичајена прак
са.
По речима председника Општине
Пећинци мр Жељака Трбовића, ново
возило и рачунарска опрема ће олакша
ти рад мобилног тима у општини Пећин
ци и учинити га ефикаснијим.
– Општинско веће је 12. фебруара
усвојило оперативни план Мобилног
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тима за социјалну инклузију Рома, којим
су обухваћене кључне мере за 2019.
годину, посебно на што свеобухватнијем
укључивању ромске деце у образовни
систем. Општина Пећинци је у послед
њих неколико година континуирано ради
ла на побољшању услова живота у ром
ским насељима, где према последњем
попису живи преко 1.000 припадника
ромске националне заједнице, а подр
шка ЕУ, СКГО и Владе Републике Срби
је, као и ова донација, знатно ће допри
нети бољем раду нашег мобилног тима
за социјалну инклузију Рома – изјавио је
први човек пећиначке општине.
Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић је рекао да ова општи
на настоји да учини све како би активно
допринела што већем укључивању при
падника ромске националности у све
друштвене токове.
– Подршка путем ове и сличних дона
ција, као и квалитетна координација са
надлежним републичким институцијама,
помаже да успемо у напорима да успе
шно извршимо поменуту интеграцију у
нашој општини. Као и сви ми и Роми су
равноправни грађани Србије, зато ћемо
учинити све да им у том процесу помог
немо, изјавио је овим поводом председ
ник Општине Стара Пазова Ђорђе Ради
новић.
У свим локалним самоуправама које
су добиле донације, мобилни тимови
постоје. Циљ ових тимова је да обилазе
социјално угрожене категорије, пре свега
Роме, јер је ово у оквиру пројекта ЕУ која
се односи на подршку инклузији Рома.
– У нашем тиму се представници
институција које се дуги низ година баве
социјално
угроженим
категоријама.
Њихов основни задатак је да дођу до тих
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
помоћи уколико се и ви сами не трудите.
Ми дајемо преко 130 милиона из буџета
за област социјалне заштите и убудуће
ћемо наставити и са улагањима и радом
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Ђорђе Станчић и мр Жељко Трбовић

Војислав Миоковић и дониран ауто

Ђорђе Станчић и Ђорђе Радиновић

у овој области – истакао је Војислав
Миоковић, шеф Кабинета председника
Општине Рума.
Министар за рад, запошљавање, соци
јална и борачка питања Зоран Ђорђевић
рекао је да су Роми део Србије и њени
равноправни грађани. Управо зато би
о њиховим проблемима требало да се
брине свакодневно, јер заслужују да
буду грађани као и сви остали.
Мобилни тимови за инклузију Рома
су радна тела градова и општина, фор
мирана у циљу јачања сарадње између

локалних институција и ромске заједни
це. Чланови мобилних тимова организу
ју заједничке теренске посете ромским
насељима и пружају заједничку и коор
динисану подршку и помоћ појединцима
и породицама, и у том смислу донирана
возила ће имати велики допринос послу
који је потребно урадити.
Према званичним подацима, у Срби
ји живи 147 хиљада Рома. Око 70 одсто
их живи у неформалним насељима, а
животни век им је 12 година краћи од
просека у земљи.
Е. М. Н.
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ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ЛЕД екрани у близини школа

У

циљу повећања безбедности
учесника у саобраћају, у општи
ни Инђија постављени су ЛЕД
екрани са порукама за безбедно уче
шће у саобраћају, односно сигналне
табле са смењујућим порукама са оба
вештењем и упозорењем прекорачење
брзине и то у близини четири основне
школе. За сада, како кажу надлежни,
ЛЕД екрани су постављени у близини
Основне школе „Петар Кочић“ у Инђи
ји, ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ у Новом
Сланкамену, ОШ „Браћа Груловић“ у
Бешки и   ОШ „22. јули“ у Крчедину. У
питању је прва фаза радова, док се у
наредном периоду планира поставља
ње ЛЕД екрана на свим критичним сао
браћајним тачкама. Сигналне табле у
себи садрже уграђени доплер-радар,
који информише возаче о ограниче
њу брзине, тренутној брзини кретања
и упозоравају на прекорачење брзине.
Како истичу надлежни, велика пред
ност постављених екрана је систем
ска повезаност свих инсталираних
изменљивих саобраћајних знакова на
градски саобраћајно-информациони
центар, који пружа могућност надзора

Постављени ЛЕД екрани у зони школа

и пуну контролу свих уређаја са рачу
нара из контролног центра, у реал
ном времену. Повезаност на градски
саобраћајно-информациони
центар
омогућиће приказ сваког уређаја на
географској мапи, планирање начина
рада знакова, прикупљање података
и креирање статистичких извештаја о
саобраћају, алармирање и упозорење
приликом детекције насилних возача,

надзор хардверских компоненти: дио
да, светлосних сензора, дигиталног
сата, температуре и влажности у кући
шту, радара, планирање начина рада
знакова за период од пет година уна
пред, и остало.
Ови подаци су важни за анализу и
праћење потенцијалних проблема и
прављење стратегије за повећање
безбедности саобраћаја.
М. Ђ.

АКТУЕЛНО У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „БОШКО БУХА“

Електронски упис деце у вртић

П

редшколска установа „Бошко
Буха“ у сарадњи са Општином
Инђија и Кабинетом премијерке
Србије, први пут ове године, омогући
ла је родитељима савремену и ефи
касну услугу, а то је електронски упис
детета у вртић.
Како истиче Јелена Кресоја, дирек
торица ПУ „Бошко Буха“ ова услуга
доступна је преко портала Е-управе,
тако што ће родитељи у два корака,
пријавом на портал, попунити елек
тронски образац за упис деце и посла
ти га.
– На тај начин ће бројну документаци
ју, коју су родитељи морали да доставе

Упис деце у вртић електронским путем

и да прикупљају на различитим шалте
рима, заменити тај један образац, који
ће моћи да попуне са радног места
или из свог дома –објашњава Кресоја
и додаје да ће запослени у предшкол
ској установи имати могућност да уђу у
базу података матичне књиге рођених,
као и социјалног осигурања и да ће на
тај начин родитељима смањити време
које су морали да утроше приликом
прикупљања потврда.
– Међутим, биће и неких докумена
та које ће родитељи морати лично да
доставе, али не приликом уписа, већ
1. септембра када деца крену у вртић.
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
који желе лично да упишу своју децу у
вртић, моћи да дођу у објекат „Сунце“
сваког радног дана од 8 до 16 часова и
да лично доставе пријаву за упис, као
и сву неопх одну документацију.
Кресоја се осврнула и на тренут
ну ситуацију када су у питању листе
чекања и истакла да на упис у објекте
„Невен“ и „Сунце“ у Инђији чека око 80оро деце.
– Сада нас очекује нови упис и виде
ћемо каква ће ситуација бити. Надам
се да ћемо обезбедити још неки додат
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
почела најављивана доградња објекта
„Невен“ у Инђији.
– Такође, очекује нас велики проје
кат, који се односи на изградњу врти
ћа где ће бити смештено око 250-оро
деце и искрено се надам да ћемо
након изградње тог наменског објекта,
моћи да сместимо сву децу са тери
торије општине Инђија – објаснила је
Јелена Кресоја.
М. Ђ.
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Изградња пешачке
стазе код ЗОО врта

ИНЂИЈА

Асфалтирање

Пешачка стаза од ЗОО врта до пумпе

З

а неколико дана почеће изградња
пешачке стазе од ЗОО врта „Коки“ до
некадашње пумпе „Бразда“ у Инђији.
Тако ће љубитељи шетње и рекреације
ускоро имати на располагању нову пешачку
стазу. Према речима председника Општине
Инђија Владимира Гака, завршена је јавна
набавка те су се створили услови и за поче
так радова на терену.
-  То је пројекат који смо обећали нашим
суграђанима. Стаза се налази уз државни
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пут II реда (стари новосадски пут), те је
било важно прибавити неопх одне покрајин
ске и републичке дозволе, али смо админи
стративни део посла завршили -  рекао је
Гак и додао да испуњавају сва дата обећа
ња.
- Максимално смо посвећени свим пројек
тима. Само заједничким трудом и залага
њем ћемо успети све планиране пројекте
да остваримо, а неке смо већ и урадили,
изјавио је Гак. 
М. Ђ.

Радови на реализацији
капиталног инфраструктур
ног прјекта који се тиче
асфалтирања 76 неасфал
тираних улица на територији
општине Инђија, почео је 8.
марта у Улици Бранка Ћопи
ћа у Инђији. Ових дана меха
низација се налази у Банат
ској и Дринској улици, где су
у току земљани радови који
се односе на припрему тере
на како би се ускоро кренуло
и са асфалтирањем, потвр
ђују надлежни.
Како је раније истак ао
председник Општине Инђија
Владимир Гак, у тој сремској
општини више неће постоја
ти ниједна улица која неће
имати асфалт.
-  Поред највећег пројекта
асфалтирања свих неас
фалтираних улица, ове годи
не настављамо и пројекат
рехабилитације улица које
имају асфалт, али су у веома
лошем стању. Тренутно су у
току радови у Голубиначкој
улици, а до јуна ћемо крену
ти да радимо и друге улице
које будемо таргетирали као
приоритетне - истакао је Гак.
Подсетимо да ће у целој
општини Инђија бити асфал
тирано укупно 76 улица, што
је око 44 километара путева,
а вредност инвестиције је
четири милиона евра. Према
пројекту, рок за завршетак
радова је 180 дана.
М. Ђ.

НОВИНЕ У РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Инстант плаћање рачуна

Н

ародна банка Србије пустила је
22. октобра 2018. године нови
инстант платни систем, који омо
гућава пренос новчаних средстава са
рачуна на рачун, у режиму 24 сата
дневно током целе године, са тренут
ном доступношћу средстава корисни
ку. Реч је о најсавременијем платном
систему, који ради непрекидно и омо
гућава пренос новчаних средстава
у року од само неколико секунди. На
овом систему плаћања Народна банка
Србије радила је две године.
Општина Инђија прва је локал
на самоуправа која је покренула тај
систем плаћања, а једно од првих
предузећа које ће ову услугу омогући
ти грађанима је ЈП „Ингас“.
-  Ово је врло једноставан начин
плаћања, нема редова, нема чекања.
Међутим, потрошачи то још увек не

знају и мораћемо и даље да штампамо
рачуне - истакао је Милан Кончаревић,
директор ЈП „Ингас“.
Јавна комунална предузећа чији је
оснивач локална самоуправа имаће
одштампане QR-кодове на инструк
цијама за плаћање које се доставља
ју грађанима и привреди. Плаћање се
врши на тај начин што се мобилним
телефоном скенира QR-код, након
чега се генерише платни налог.
Начелница Одељења за општу
управу Општине Инђија Јелена Јојић,
потврдила је да је завршен поступак
генерисања поменутих кодова, те да
су грађани већ са фебруарским рачу
нима у могућности да врше уплате на
овај начин.
- Оно што ће бити значајно је да ће
путем мобилних апликација, преко
својих пословних банака, моћи да очи

тају кодове и да одмах изврше плаћа
ње - истакла је Јојић.
Увођење инстант плаћања је још
један вид модернизације и осавре
мењавања услуга, које пружају јавна
предузећа и локална самоуправа како
би максимално олакшали живот при
вредницима и грађанима.
-  Инстант плаћање уводимо у ком
плетну Општинску управу и право ми
је задовољство што могу да кажем
да смо прва локална самоуправа у
нашој земљи, која је увела такав начин
плаћања рачуна -  истакао је Влади
мир Гак, председник Општине Инђи
ја и додао, да су ту сремску општину
недавно посетили чланови Кабинета
премијерке Србије, како би договори
ли којом динамиком ће се уводити овај
начин плаћања.
М. Ђ.

8

M NOVINE

ОПШТИНА ИРИГ

20. MART 2019.

Отварање Михизове куће

ИРИГ ДОБИО СПОМЕН КУЋУ ПОЗНАТОГ ПИСЦА И ДРАМАТУРГА

Игор Мировић отворио
обновљену Михизову кућу

O

бновљену родну кућу
познатог књижевника
и драматурга Бори
слава Михајловића Михиза
у Иригу, свечано је отворио
Игор Мировић, председник
Покрајинске владе 18. мар
та.
Он је истакао да је Михи
зова кућа обновљена сред
ствима Покрајинске владе,
уз велико залагање иришке
општине и Српске читаони
це, као и Михизове кћерке
Миле Јанковић која је дони
рала део очеве заоставшти
не и која се налази у ком
плетно реновираној кући.
– 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
ном управо овде 1922. 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
Ириг и Михиза, а то је уре

ђење центра Ирига, за шта
већ постоји пројекат.
– То је такође, део Ирига
који ће подсећати на њега,
то ће бити стаза, Михизове
стопе и цитати из његових
дела, посебно из најпозна
тијег „Аутобиографија о
другима“, који ће пратити
тај пут од Михизове куће до
Српске читаонице. А други
велики посао је да, заједно
са Министарством културе и
неким од издавача, објави
мо сабрана дела Борислава
Михајловића Михиза. Зајед
но, кроз та три пројекта, 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 –
додао је Мировић.
Све то је и део пројекта
„Буђење Фрушке горе“ који
заједно реализују Покра
јинска влада и Фондација
„Нови Сад 2021“, а следи и
реконструкција Завичајног
музеја у Беочину и доста
пројеката у Сремским Кар
ловцима.
Подсетимо, прошле годи
не награда „Луча“ је доде

љена Покрајинској влади за
допринос развоју културе у
иришкој општини, примио
ју је Игор Мировић, а упра
во један од разлога је био
и донација великих финан
сијских средстава која су
употребљена за комплетну
обнову Михизове куће.
– Ми смо подржали овај
пројекат са више од десет

милиона динара, као и један
део везан за опремање
саме куће. Мислим да је та
награда била мотив да заи
ста овај посао доведемо до
краја,  тако да смо достојно
оправдали добијену награ
ду. Морам да кажем да је у
читавој држави у току акција
обнове родних кућа наших
великих књижевника, на

Реконструисана родна кућа Борислава Михајловића Михиза
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пример Боре Станковића у
Врању. Ја сам лично водио
пројекат обнове родне куће
Радоја Домановића у Топо
ли, тако да ми је ово други
пројекат, а настојаћу да до
краја мог мандата започне и
пројекат обнове родне куће
Ђорђа Натошевића у Слан
камену – најавио је Игор
Мировић у Иригу.
Вера Новковић, директор
ка Српске читаонице, свим
гостима је пожелела добро
дошлицу у Ириг, поетски,
али с правом назаваним
„Фрушкогорском престони
цом“. Она је подсетила да
се пре пет године, у Српској
читаоници, родила идеја да
се већ оронула Михизова
кућа, претвори у мало зда
ње културе.
– Мој отац, иако је са
десетак година отишао из
Ирига и тако престао да
буде стални становник свог
места, често га се сећао
кроз своју прозу, кроз своје
топле и помало романтизо
ване белешке у „Аутобио
графији о другима“. На крају
свог живота је одредио да
се сахрани у Иригу и тако се
физички, после дугог пута, у
њега вратио, заувек. Данас,
готово после сто година од
његовог рођења, његови
Ирижани вратили су његов
дух назад, на „Попино ћоше“
у његову родну кућу и тако је
затворен један велики круг –
поручила је Мила Јанковић.
Стеван
Казимировић,
председник Општине под
сетио је да су грађевински
радови почели 2015. годи
не, али су се одвијали у три
фазе.
– Прошле године смо ура

дили опремање, још је оста
ло да се мало опреми Михи
зова спомен-соба, а све
што је сада у њој је дона
ција његове породице. Ту је
његова колевка, део библи
отеке, фотографије и доку
менти, као и иконе на ста
клу које је сакупљао Михиз
и његова супруга Милица.
Ова кућа је додељена на
управљање Српској чита
оници, она ће бринути и
управљати, али и организо
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
ће она свакако употпунити и
туристичку понуду Ирига.
Отварању куће Борислава
Михајловића Михиза прису
ствовала је и наша позната
књижевница и драматур
шкиња Вида Огњeновић,
која је истакла да је обнова
Михизове куће сјајно ура
ђена и да поздравља овај
потез, како локалне самоу
праве, тако и Покрајине.
– Морам да кажем да је
Михиз био мој школски узор,
јер је похађао школу као и
ја, наравно знатно раније,
али, ми га тада нисмо мно
го волели зато што су нас
професори грдили, и наво
дили Михиза као некога ко
је био много бољи ђак од
нас, вреднији и образовани
ји. Зато смо се ми некако и
такмичили са њим, он нам
је увек даван као пример
узорног ђака, посебно од
наше професорице српског
језика, са слободним схва
тањима, али врхунским зна
њем. На пример, он је знао
напамет целу антологију
новије српске поезије Богда
на Поповића – рекла је Вида
Огњеновић.
Отварању куће Борисла
ва Михајловића Михиза при
суствовали су и министар
културе Владан Вукосавље
вић, покрајинска секретарка
за културу и информисање
Драгана Милошевић, акаде
мик Матија Бећковић, вла
дика сремски Василије.
Овај пројекат је од почет
ка 2015. године, односно од
пројектне документације до
краја, коштао око 15 мили
она динара. Највећи део
је обезбедила Покрајина,
милион динара Министар
ство за културу, а исто толи
ко локална самоуправа.
С. Џакула

9

СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА НАЈВЕЋЕМ
САЈМУ ТУРИЗМА У БЕРЛИНУ

На европској
туристичкој
мапи

Све већи број туриста: Светлана Сабо на сајму у Берлину

Т

уристичка организација
Града Сремска Митро
вица представила је
туристичке потенцијале Гра
да и Срема на штанду Тури
стичке организације Србије
(ТОС) највећем светском
сајму туризма ИТБ у Берли
ну, који је одржан од 6. до
10. марта. На штанду ТОС
своју понуду представиле су
и туристичке организације
Београда, Војводине, Новог
Сада, Златибора, Ниша,
Сомбора, Суботице и Срем
ске Митровице, представни
ци туристичке привреде.
ТОС је већ годинама при
сутна на немачком тржишту
које представља једно од
важнијих емитивних тржи
шта.
Вршилац дужности дирек
тора Туристичке организаци
је Града Сремска Митрови
ца, Светлана Сабо 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, како би у окви

ру програма за Србију, пону
дили и Сремску Митровицу
као изузетну дестинацију
Европе.
– Размењени су контак
ти и по повратку са Сајма,
већ настављамо комуника
цију и успостављамо сарад
њу. Када говоримо о данима
Сајма за грађанство, такође
је интересантан велики број
туриста који понешто знају
о Војводини, али недовољ
но, а желели би да на путу
за Нови Сад или Београд
посете и неке дуге дестина
ције. Сремска Митровица
им је веома интересантна
као престоница римског цар
ства, али би и због надалеко
познате добре, традицио
налне трпезе радо посетили
Срем. Нова брошура тури
стичких организација Срема,
са лепим фотографијама и
одабраним информацијама,
била је одлична препорука
и подршка. Верујем да ће
се број туриста који долазе
у наш град ове године пове
ћати и да ће се тенденција
раста задржати и у годинама
које долазе, рекла је Светла
на Сабо.

10

M NOVINE

ДРУШТВО

20. MART 2019.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Потребна засебна
Хитна служба и лекари

Александра Бајић, главна сестра, др Небојша Ацин и Стеван Казимировић

Ми девет месеци у години имамо преко 25.000 становника на нашој
територији, ту мислим на туристе, викендаше, посетиоце наших мана
стира, прославе, као што је 1. Мај, када имамо и по 50.000 посетилаца,
каже др Небојша Ацин

П

редставници 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, др Небојше Ацина, тичу,
пре свега, недовољног броја лекара,
потребе да Хитна помоћ постоји као
посебна служба, као и опремљено
сти одговарајућим апаратима.
Он је истакао да постојећи неспо
разуми између пацијената и установе
проистичу из међусобног неразуме
вања како потреба пацијената, тако
и чињенице да пацијенти не схвата
ју могућности и овлашћења лекара и
дома здравља.
– Најнеопходнија нам је засебна
Хитна помоћ, јер се највише примед
би управо односи на њу. Не могу да
кажем да имам неких већих примед
би на њен рад, али смо једноставно
ограничени нашим капацитетима.
Сада један лекар ради и хитну помоћ,
и општу праксу, и кућно лечење, а
када то ради један човек, онда ништа
од тога засебно не може бити довољ
но квалитетно – истиче др Ацин.
Он објашњава да, по броју станов
ника иришке општине, Дом здравља
не може да има засебну Хитну помоћ.

– Али, ми девет месеци у години
имамо преко 25.000 становника на
нашој територији, ту мислим на тури
сте, викендаше, посетиоце наших
манастира, прославе, као што је 1.
Мај, када имамо и по 50.000 посети
лаца. Буде ту и саобраћајних несрећа,
уједа инсеката... свега. Људи се љуте
са правом где смо ми, а ми имамо
само једну екипу која не може свуда
да дође. Да ли ће Покрајина и Мини
старство здравља имати разумевања
за ове аргументе, видећемо – говори
нови директор Дома здравља, у којем
је проблем и недостатак лекара.
Сада ради 12 лекара који су рас
поређени у амбулантама у Иригу и
Врднику, као и лекар који ради по
селима.
– Требало би нам сигурно, бар још
четири лекара да би могли да покри
вамо редовне активности и Хитну
помоћ, и организоване ноћне смене,
да лекар који ради општу праксу не
мора да прекида преглед и иде на
хитан позив, па да се после три сата
враћа у амбуланту, то пацијентима
смета. Имамо два санитетска возила,
али немамо возача, лекара, сестру –
објашњава др Ацин, и најављује да
ће Дом здравља Ириг покушати, кроз
конкретне разговоре са грађанима,

да објасни ову ситуацију.
Стеван Казимировић, председник
иришке општине каже да је одувек
постојао проблем са бројем меди
цинског особља и лекарима.
– Покушавали смо да то попунимо
финансирајући из наших средстава,
плате лекара и медицинских сеста
ра који су покривали села, и возача,  
поготово када људи оду на годишње
одморе. То је све везано са забраном
запошљавања. У Министарству виде
да наша општина има 12.000 станов
ника, али, ми од марта до новембра
имамо дупло више, због викендаша
и туриста. Имамо само 5.000 викендкућа на нашој територији, онда вам
је јасно о чему говоримо. Надамо се
да ћемо успети у решавању тих про
блема. Ми сами, из буџета не може
мо да исфинансирамо пола Дома
здравља, али и да имамо, не можемо
запошљавати без одобрења – казао
је Стеван Казимировић, на заједнич
ком радном састанку одржаном 13.
марта.
Он додаје, да локална самоуправа
помаже набавком одређених апара
та и возила, тако да се управо конку
рисало код надлежног Министарства
за још један УЗ апарат, овај пут за
гинеколошке прегледе.
С. Џ.
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НАГРАЂЕНЕ ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЗ ИРИГА

Медаље за рад

Н

а Међународном сај
му образовања „Путо
кази“ који је од 7. до
9. марта одржан у Новом
Саду, учествовали су ССШ
„Борислав
Михајловић
Михиз“ као и ДУ „Дечија
радост“ из иришке општи
не.
Обе установе су награ
ђене Великом златном
медаљом за квалитет свога
рада.
ДУ „Дечија радост“ била
је једина предшколска уста
нова која се нашла међу
излагачима, са понудом
прилагођеном како најмла
ђима, тако и колегама вас
питачима.
Јелена
Видановић,
директорка иришке Дечи
је установе, каже да су се
потрудили да на овом Сајму
на што бољи начин пред
ставе свој досадашњи рад,
који је и препознат и награ
ђен златном медаљом.
– На штанду смо изложи
ли дидактички материјал и
средства која израђују вас
питачи и која су награђена
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.
Приказали смо рад bee bot
robot, што представља увод
у све популарније занима
ње -  програмирање и уоп
ште коришћење дигиталних
играчака. Приказали смо и
наше еколошке активности,
јер смо једина предшколска
установа у Срему, која има
статус еко-школе у скло
пу Међународног програма
„Еко-школе“ – каже дирек
торка Јелена Видановић.
Такође, на овом сајму је
и ССШ „Борислав Михајло
вић Михиз“ добила велику
златну медаљу за квалитет
установе.
Исидора Бирињи, врши
лац дужности директор
ке школе, истиче да је ова
медаља за њих изузетно
значајна, јер је школа фор
мирана пре десет година.
– За ово кратко време, ми
смо успели да се афирми
шемо као квалитетна шко
ла, што је велики успех за
нас – каже Бирињи. С. Џ.

Ученици на Сајму образовања

ШИД

Нови председници
месних заједница
С
рпска напредна странка однела
је убедљиву победу на изборима
за чланове Савета у свих 19
месних заједница на територији општи
не Шид, који су одржани 24. фебруара
2019. године. Конститутивне седнице
Савета Месних заједница Општине
Шид одржане су 12. и 13 марта 2019.
године, и том приликом су изабрани
председници месних заједница.
У Месној заједници Батровци за
председник а изабран је Бранислав
Сарић, информатичар, у Месној зајед
ници Јамена за председника је иза
бран Перо Пајић, пензионер и у Месној
заједници Гибарац за председника је
изабран Миломир Угљешић, саобра
ћајни техничар.
За председник а Месне заједнице
Моловин изабран је Спасоје Маливук
пољопривредник, за председник а
Месне заједнице Илинци изабрана је
Тијана Ђурђевић васпитач, док је за

председника Месне заједнице Бикић
До изабран Дејан Бобаљ, дипломира
ни инжењер пољопривреде.
У Бачинцима је за председник а
Месне заједнице изабран Ђорђе Сте
вић, предузетник, за председник а
Месне заједнице Љуба изабран је
Мирко Белан, пољопривредник, за
председника Месне заједнице Берка
сово изабран је Ненад Видовић, пољо
привредник.
У Месној заједници Моровић за
председника изабран је Александар
Кузминац, пољопривредни техничар, у
Месној заједници Вишњићево за пред
седника је изабран Радивој Ветеха,
пољопривредник, а у Месној заједници
Адашевци изабрана је Гордана Мишко
вић, домаћица.
У Шиду је за председника Месне
заједнице изабран Милан Гербер,
мастер дипломирани историчар. Пред
узетник Милан Братић је изабран за

председника Месне заједнице Кукујев
ци, за председника месне заједнице
Ердевик изабран је Зоран Машић, гра
ђевински техничар, док је за председ
ника Месне заједнице Бингула изабран
Бранко Радичевић, пољопривредник.
У Месној заједници Вашица за пред
седника Mесне заједнице изабран је
Милан Брдар, пољопривредник, a за
председника Месне заједнице Сот иза
бран је пољопривредник Немања
Урсуз. Пољопривредник Гојко Митро
вић је изабран за председника Месне
заједнице Привина Глава.
Општински одбор Српске напредне
странке Шид и сви месни одбори села,
добили су безрезервну подршку и
поверење грађана. Новоизабрани
председници МЗ ће настојати да сво
јим радом, знањем и искуством, оправ
дају поверење мештана и трудиће се
да унапреде живот у овим насељеним
местима.
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КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА

Усељење до краја године

У

општини Стара Пазова, у току
је неколико пројеката изград
ње стамбених објеката у циљу
трајног стамбеног збрињавања одре
ђених категорија становништва. У
завршници је пројекат, који подразу
мева изградњу 169 станова у Старој
Пазови, финансиран је из два изво
ра, из Развојне банке Савета Европе
у износу од 4,8 милиона евра и сред
ствима Општине од око 1 милион
евра, а станови ће бити усељиви до
краја ове године. Са истом наменом
за становање избеглих и расеље
них лица, у старопазовачком насељу
Голубинци, изграђена је нова згра
да, инвестиције од око 850 хиљада
евра, са 30 стамбених јединица које
ће бити усељиве за два месеца. Оба
пројекта, Општину Стара Пазова свр
ставају међу прве самоуправе када је
социјална одговорност према грађа
нима у питању. Упоредо са изград
њом стамбених јединица за лица и
породице са избегличким статусом, у
току је и изградња кућа за лица ром
ске националности (пројекат „Успо
стављање одрживих решења за
становање Рома у Старој Пазови“),
а објекти се налазе у Фрушкогорској
улици у Старој Пазови.
– Општина Стара Пазова, у циљу

решавања потреба свих категорија
становништва, улаже велики напор и
ангажује све своје капацитете како би
на делу показала бригу о свим грађа
нима којима је помоћ потребна. Наш
допринос у решавању стамбеног
питања за избегла лица и, конкрет
но у овом случају, трајног решења
за становање за припаднике ромске
националности тешког материјалног
стања, подразумева обиман посао.
Ту пре свега мислим на обезбеђи
вање парцела, односно локација за
изградњу, неопходних инфраструк
турних улагања, прилаза и комунал
них прикључака, који ће осигурати
квалитетно становање након усеље
ња. Финансијско учешће по моделу
суфинансирања и ангажман локалне
самоуправе је значајан фактор, од
кога успешност поменутих пројеката
директно зависи – закључује пред
седник Општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић.
Кроз сталну координацију са зва
ничним институцијама, које раде на
реализацији поменутих пројеката,
попут републичког Комесаријата за
избеглице и миграције, решавање
стамбених питања избеглица за тери
торију општине Стара Пазова је пред
самим крајем. Поред станова који се

реализују, у току је наставак регио
налног пројекта, пети талас - додела
пакета грађевинског материјала, а
недавно су у згради општине Стара
Пазова потписане спецификације за
грађевински материјал за 30 корисни
ка. Упоредо са наведеним пројекти
ма ЈП Општинска стамбена агенција
Стара Пазова, која је активни уче
сник у спровођењу ових програма, за
наредни период, најављује још про
јеката намењених социјалном стано
вању, што додатно указује на одго
ворност локалне самоуправе према
социјално угроженим категоријама.
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 претходно дефинисаног пра
вилника. У складу са кретањима на
националном нивоу и сарадњом са
надлежним републичким институци
јама, старопазовачка локална само
управа има у плану да се у наредних
неколико година у потпуности спро
веде стамбено збрињавање социјал
но угрожених категорија становни
штва, које за то испуњавају законом
предвиђене услове.
Љ. Ј.
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Нов трг
и називи улица

Око три милиона становника током
прошле године било је пријављено на
адреси без утврђеног броја у улици у
којој живе, а више од два милиона гра
ђана водило се на адресама за које
није одређен ни назив улице. С тим у
вези, Влада Републике Србије издво
јила је око пет милиона евра како би
сва насеља у земљи добила таблице
са називима улица и кућним бројеви
ма. За 15 улица у Белегишу, 14 у Новој
Пазови, 13 у Старим Бановцима, за по
осам у Сурдуку и Старој Пазови, седам
у Голубинцима, шест у Војки и за чети
ри улице у Крњешевцима, утврђени су
називи што старопазовачку општину
сврстава у ред оних, у којој сваки гра
ђанин има пуну адресу пребивалишта,
што до сада није био случај.
Поред Трга др Зорана Ђинђића,
у Старој Пазови формиран је нови,
назван по Душану Иванчевићу, који је
на одслужењу војног рока 1999. године
погинуо током НАТО агресије, док ће
се једна од улица у овом насељу зва
ти по Зденку Бзовском, који је служећи
отаџбини изгубио живот исте године.
Надлежни истичу да су приликом утвр
ђивања истих, испоштоване све закон
ске процедуре. Поред локалних истак
нутих појединаца, 75 улица између
осталог, названо је по истакнутим књи
жевницима, као што су Десанка Мак
симовић и Јован Дучић, сликару Сави
Шумановићу, српској хероини Милунки
Савић, Патријарху Павлу и тако даље.
С. С.

се лечи око 1.500 пацијената. Повећан
ризик од болести бубрега имају осо
бе са дијабетесом, пацијенти са висо
ким крвним притиском и старији од 50
године, а ризичној категорији припадај
гојазни и пушачи. У овом крају током
године јави се око сто пацијената са
неким обликом бубрежних обољења,
те  је 42 пацијента на дијализи. У ста
ропазовачком Центру за хемодијализу,
која ради при Дому здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ истичу да је у проте
клих седам година урађено свега пет
трансплатација. У Србији има више
од 4.500 пацијената на дијализи, око
500 њих је на перитонеалној дијализи
у кућним условима, док на транспла
тацију у Новом Саду чека преко 125
бубрежних болесника.
С. С.

СЕТВА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

Мање површине
У Војводини је почела је сетва
шећерне репе, а прве сејалице ушле
су и у старопазовачки атар. Битна агро
техничка мера је предсетвена припре
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
загреје минимално до 10 степени, што
је и случај ових дана, тако да ће опти
мални рок за сетву шећерне репе бити
испоштован. Према процени стручња
ка, ове године ће површине под репом
бити мање за око 30 одсто у односу на
прошлу годину, а узрок томе је мања
цена шећера на светском тржишту, а
у старопазовачком „Напретку“ ће под
краљицом поља бити посејано 435
хектара.
З. К.

АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКАТА

Почетак радова

ЦЕНТАР ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Светски Дан бубрега

Светски дан бубрега, 15. март, обе
лежио се под слоганом „Здравље
бубрега свима и свуда”. У Србији се
дијализним поступцима лечи око 6.000
пацијената у 63 дијализна центра, док
у Војводини има 16 центара у којима

Више од 2,3 милиона динара биће
утрошено на уређење зграде Општи
не Стара Пазова, затим на адапта
цију објекта зграде архива Општине
у Улици Краља Петра I Карађорђе
вића, а уредиће се и објекти месних
канцеларија у Новим и Старим Банов
цима, Белегишу, Сурдуку, Голубин
цима, Војки, Крњешевцима и Новој
Пазови. Радове ће извести старопа
зовачка фирма „Фидес Теам Плус“, у
наредном периоду очекује се почетак
истих. Само уређење подразумева:
припремне, столарске, лимарско –
покривачке, подополагачке, керами
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чарске, молерско-фарбарске и елек
тро радове.
С. С.

СТАРОПАЗОВАЧКИ ВРТИЋ

Санитарни радови

Радове на адаптацији дела објекта - 
санитарног чвора за децу Предшколске
установе „Полетарац” у Старој Пазо
ви, извешће фирма из Старе Пазове
„Фидес Теам Плус“, које се бави трго
вином водоводних и канализационих
инсталација, грејних решења, керами
ке и санитарије, а вредност радова је
нешто више од 1,15 милиона динара са
ПДВ-ом. Радове финансирају Општина
Стара Пазова и Покрајински секрета
ријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне
заједнице. У оквиру радова, између
осталог, извршиће се демонтажа сани
тарних елемената, уклањање свих
постојећих слојева пода до плоче, као и
израда нове хидроизолације и цемент
не кошуљице пода, замена дотрајалих
водоводних и канализационих цеви,
замена зидних и постављање нових
неклизајућих подних плочица, замена
чесми, водокотлића и санитарне галан
терије и слично.
С. С.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ

Никола Гашпарић
најбољи
Никола Гашпарић, ученик Гимнази
је „Бранко Радичевић” из Старе Пазо
ве, победник је Регионалног такмиче
ња средњошколаца из Социологије на
тему „Култура и савремени изазови”,
које је одржано на Филозофском факул
тету у Новом Саду. На једном од чети
ри регионална надметања, учествовало
је тринаесторо ученика војвођанских
средњих школа, а троје првопласира
них учествоваће на Републичком так
мичењу из Социологије, 23. марта у
Обреновцу. Такмичење су организовали
Српско социолошко друштво и домаћин
такмичења, Одсек за социологију Фило
зофског факултета у Новом Саду. С. С.
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СТАРИ БАНОВЦИ

Седморо људи
заражено трихинелозом

У епидемиолошкој служби старопазовачког Дома здравља, потврђено
нам је да је седморо заражених трихинелозом у Старим Бановцима, од
којих су две особе у тежем стању. Ветеринарска инспекција спровела је
ванредни инспекцијски надзор код сточара Б. Ј. и месари у којој су зара
жене свиње заклане

В

етеринарска инспекција Упра
ве за ветерину Министарства
пољопривреде, водопривреде и
шумарства прошле недеље спровела
је ванредни инспекцијски надзор у Ста
рим Бановцима код свих особа и субје
ката за које је од Центра за контролу и
превенцију болести добила обавеште
ње да су могући извори обољења Три
хинела спиралис и предузете су све
потребне мере, а против одговорних
особа биће поднета и пријава надле
жном тужилаштву. У епидемиолошкој
служби старопазовачког Дома здра
вља, потврђено нам је да је седморо
заражених трихинелозом у Старим
Бановцима, од којих су две особе у
тежем стању. Ветеринарска инспекци
ја спровела је ванредни инспекцијски
надзор код сточара Б. Ј. и у месари
у којој су заражене свиње заклане. У
саопштењу Управе за ветерину наво
ди се следеће: „На основу приспелих
резултата лабораторијских анализа
утврђено је да је месо узорковано на
газдинству из Старих Бановаца (мле
вено месо и кобасица) позитивно на
присуство ларви Трихинела спиралис.“
Око 80 килограма месних прера
ђевина, у објекту месаре у којој су на
непрописан начин заклане заражене
свиње, повучено је из промета и упу
ћено на нешкодљиво уклањање, а
узорци су послати на лабораторијске
анализе.

Стари Бановци

„Узорак РВ-А-00026 одговара Пра
вилнику о начину и поступку спрово
ђења службене контроле хране живо
тињског порекла и начину вршења
службене контроле животиња пре и
после њиховог клања, јер није утврђе
но присуство ларви Трихинела спира
лис у достављеном узорку“, каже се у
саопштењу Управе за ветерину.
Надлежно министарство апелова
ло је на потрошаче, да месо и про
изводе од меса, купују искључиво у

одобреним објектима, а стручњаци у
овој области подсећају на превентив
не мере. Ветеринарска инспекција ће
против одговорних особа за ово дело,
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.

РУМА: ПРОЈЕКАТ „EXCHANGE 5“

Управљање јавном својином

Р

ади спровођења пројекта „Инте
грисани приступ управљању јав
ном својином у општинама Стара
Пазова и Рума“, како би се окончао
процес регистрације (Рума) и успоста
вило ефикасно и одговорно управља
ње јавном својином у старопазовачкој
и румској општини, ове две локалне
самоуправе су успоставиле партнер
ство.
Реализација овог пројекта ће допри
нети унапређењу локалне економије
путем интегрисаног управљања јав

ном својином, а пројекат је започео 21.
децембра прошле и трајаће до 20. јуна
наредне године.
Вредност пројекта је 173.016 евра,
од чега Европска унија финансира 87
процената вредности, а општине Ста
ра Пазова и Рума доприносе са 13 про
цената вредности пројекта.
Програм „Еxchange 5“ је намењен
градовима и општинама у Србији, као
подршка за ефикасно управљање имо
вином и подршка у стратешком плани
рању и програмском буџетирању.

Главни модалитети подршке су
додељивање средстава градовима и
општинама кроз грант шеме и техничку
помоћ.
Програм финансира ЕУ из средстава
ИПА 2014, а спроводе Министарство
државне управе и локалне самоуправе
и Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ у Министар
ству финансија, док је Стална конфе
ренција градова и општина имплемен
тациони партнер.
С. Џ.

20. MART 2019.
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Предност мањих средина

мр Жељко Трбовић и Радивој Секулић

П

редседник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић посетио је 14.
марта градилиште фирме Logi
stic Теаm Sekulić, која у индустријској
зони у Шимановцима гради свој први
логистички центар у пећиначкој општи
ни. Председника је, током обиласка,
са динамиком градње и плановима
упознао власник фирме Радивој Секу
лић, који је том приликом рекао да је
фирма основана 2007. године и да се
на укупној површини од око 28 хиљада
квадрата у Шимановцима, управо гра
ди први од пет логистичких центара,
а свеукупна инвестиција вредна је 2,5
милиона евра.
– Планирамо да на површини од
око 15 хиљада квадрата градимо у пет
етапа по 3.000 квадрата. Прва фаза је
у току, и ми очекујемо да 1. јула буде
завршено првих 3.000 квадрата модер
ног логистичког центра и да се уселе
наши клијенти са којима радимо већ
дужи низ година. Како нам се посао
буде развијао, тако ћемо се ширити и
започињати следећу фазу – рекао је
Секулић.
Током разговора са председником
Трбовићем, Радивој Секулић је рекао
да га је за пећиначку општину опреде
лила управо предност мањих средина.
– 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,

Један од пројекта
који је управо при
крају је и нова
трафостаница
код Шимановаца,
која ће обезбедити
комплетној
индустријској зони
независно и
неометано напајање
електричном
енергијом, и то не
само привредних
субјеката који већ
послују у нашој
општини,
већ и будућих
инвеститора,
изјавио је Жељко
Трбовић

индустријска зона у Шимановцима је
већ уређена, овде послују велике свет
ске компаније, што је свакако одлична
препорука. А оно што је доста утица
ло на моју одлуку да дођем у вашу
општину је комплетно уређена инфра
структура – од воде, гаса, канализаци
је, преко струје до оптичког кабла, све
је већ доведено до самог плаца. Врло
битна ставка су енергетски потенција
ли, јер сам ја раније имао у Угринов
цима и Добановцима проблема са
напајањем електричном енергијом,
где је било скоро немогуће добити 300
киловата, а овде сам без икаквих про
блема добио један мегават – нагласио
је Секулић и додао да је за једног логи
стичара од изузетног значаја уређена
инфраструктура и близина виталне
саобраћајнице какав је ауто-пут Е70.
Председник Трбовић је након посе
те изјавио, да је пећиначка локална
самоуправа доста урадила на инфра
структурном опремању у шимано
вачкој индустријској зони, али да се
ту неће стати, и да се даље ради на
унапређењу услова за рад привредних
субјеката у овој зони.
– Један од пројекта који је упра
во при крају је и нова трафостаница
110/20 КВ код Шимановаца, која ће
обезбедити комплетној индустријској
зони независно и неометано напајање
електричном енергијом, и то не само
привредних субјеката који већ послују
у нашој општини, већ и будућих инве
ститора – изјавио је Трбовић.
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ШИДСКИ ЦРВЕНИ КРСТ АКТИВАН ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

Увек има посла

Н

еколико година после Првог
светског рата и  великих страда
ња, јавља се потреба за оснива
њем хуманитарног друштва Црвеног
крста. На територији шидске општине
ова организација је прво формирана
у Моровићу 1921. године. Као оснивач
помиње се лекар, др Никола Попо
вић. Коначно, шидски Црвени крст се
формира 1922. године.
Данас је Црвени крст ослонац у
свим ситуацијама када треба пружити
помоћ, године за нама то и потврђују.
Области у којима Црвени крст заузи
ма значајну улогу су између осталог
и промоција, регрутовање и задр
жавање давалаца крви, промоција
хуманитарних вредности, здравстве
на превентивна делатност, програм
народних кухиња, деловање у несре
ћама, миграција становништва, борба
против трговине људима. Годинама
је Црвени крст био синоним за акци
је добровољног давања крви, али у
последњих годину дана дошло је до
извесних промена.
Милан Бабић, стручни сарадник у
области добровољног давалаштва
крви је то објаснио.
– Од прошле године Завод за тран
сфузију крви Војводине преузео је
спровођење акција добровољног
давања крви. Центар за трансфузи
ју крви Сремска Митровица ја банка
крви. Акција се организује у догово
ру са Заводом, мада нема унапред
планиран календар давања крви, као
раније, па то мало збуњује даваоце.
Тражи се термин који је најповољни
ји у датом тренутку. Доста акција се
спроводило петком. Ми смо успели то
мало да променимо, посебно када су
у питању Вишњићево и Моровић,  јер
су људи претежно запослени у шума
рији, па кад је акција петком нема
неке велике воље. Иако је добровољ
но давање крви хумани гест, некако
петком нису расположени. Сви добр
овољни даваоци крви, по Закону има
ју право на два слободна дана после
тога – појашњава Бабић.
О промоцији добровољног давала
штва крви и активностима Црвеног
крста, Бабић је наставио.
– Имамо доста нових давалаца, у
јануару је то било 17-18 лица. Радимо
и на промоцији добровољног давала
штва крви, расписан је и конкурс на
тему „Крв живот значи”. Црвени крст
Шид је упутио позив основним и сред
њим школама да учествују у њему.
Када буду одабрани најбољи радови,
они се такмиче даље у оквиру Црве
ног крста Србије – казао је Бабић.
Шта се тренутно ради и какви су
планови, говори нам Душица Поле
тан, секретарка Црвеног крста.
– Традиционалне и програмске

Милан Бабић

Душица Полетан

Данас је Црвени крст ослонац у свим ситуацијама када
треба пружити помоћ, године за нама то и потврђују.
Области у којима Црвени крст заузима значајну улогу су
између осталог и промоција, регрутовање и задржава
ње давалаца крви, промоција хуманитарних вредности,
здравствена превентивна делатност, програм народних
кухиња, деловање у несрећама, миграција становни
штва, борба против трговине људима
активности Црвеног крста, као и јав
на овлашћења која су поверена Црве
ном крсту, по Закону о Црвеном крсту
Србије су наша деловања. Сваке
године на почетку доноси се план и
програм по ком се поступа. У сушти
ни, он у 90 процената, па и више, буде
испуњен. А то се види и кроз Извештај
о раду, који се презентује на редовној
годишњој скупштини Црвеног крста,
где се прикаже све оно што је рађено
током године – каже Полетан.
Везано за ситуацију са мигранти
ма и раду у тој области, секретарка је
објаснила.
– Црвени крст више нема пуно
активности које су везане за мигранте.
Оно што се тренутно ради јесте рад
са децом и омладином у прихватном
центру у Шиду, а на тему превенције
трговином људима и програм промо
ције хуманих вредности. У Шиду се
налазе 184 мигрантске породице, а
трећину чине деца. Радимо два пута
месечно радионице, које су динамич
не, а и они су се навикли на Црвени
крст. У локалној заједници, радионице
на тему трговине људима се реализу
ју већ трећу годину заредом, по шест
радионица месечно. Оне се спроводе
у предшколским установама, као и у
основним и средњим школама. Има
мо и одређени број волонтера који

нам помажу, волонтери-омладинци и
волонтери из програма бриге о ста
рима. Ових других имамо десет, који
се придружују у оквиру акције „Сун
чана јесен живота” када се одржава
ју базари здравља по селима, и када
обележавамо Светски дан борбе про
тив дијабетеса – рекла је Душица и  
наставила причу о волонтерима.
– И чланови Аматерског позори
шта „Бранислав Нушић”, који изводе
представу „Распродаја”, а која говори
о трговини људима, су наши волонте
ри. Највећа база су вршњачки едука
тори, то су углавном ученици средњих
школа, који прођу одређену едукацију
коју организује Црвени крст Србије.
На тај начин стекну статус вршњачког
едукатора и преносе своје знање и
превентивне поруке својим вршњаци
ма. Таква едукација се показала мно
го бољом од класичних предавања.
У току марта ће се организовати квиз
„Шта знаш о здрављу?” и „Шта знаш о
Црвеном крсту?” где ће показати сво
је знање из области личне хигијене и
превенције ХИВ-а. Сарадња са шко
лама и предшколском установом нам
је изузетна. У току овог месеца, тачни
је 22. марта, следи нам акција добро
вољног давања крви – каже Душица
Полетан из Црвеног крста Шид.
Д. Попов
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Лепо казивање поезије
Д

вадесет шест младих рецитато
ра, из све три основне школе са
територије пећиначке општине
и средње Техничке школе „Миленко
Веркић Неша“, 12. марта је на сцени
Културног центра приказало умеће
у казивању стихова на 35. Општин
ској смотри рецитатора. Овогодишњу
смотру организовали су пећиначки
Културни центар и Савез уметнич
ког стваралаштва аматера Војводи
не под покровитељством Општине
Пећинци, а селектор смотре био је
Недељко Терзић књижевник из Срем
ске Митровице.
Како нам је рекао директор Култур
ног центра Пећинци Јован Деврња,
ова установа годинама негује овај
посебан начин сценског изражавања,
а јучерашњу смотру обележило је
доста талентованих рецитатора.
– Изузетно ми је драго да се ове
године одазвао велики број деце и
заиста је било тешко одабрати најбо
ље. Наш циљ, као културне установе,
је да децу пре свега подстакнемо да
негују лепу реч и да науче да насту
пају пред публиком, те самим тим,
сада већ традиционално, организу
јемо Општинску смотру уз несебич
ну подршку Општине Пећинци. Драго
ми је, такође, да је Недељко Терзић
ове године селектор смотре и надам
се да ће његово стручно мишљење
допринети још већем развоју лепог
казивања поезије у нашој општини
– рекао је Деврња и нагласио, да је
књижевник Терзић поклонио своје
књиге награђеним рецитаторима, као
и Народној библиотеци у Пећинцима.
У односу на пре десетак година
када је био селектор Општинске смо

Општинска смотра рецитатора

тре у Пећинцима, Недељко Терзић
сматра да су учињени знатни помаци
у квалитету казивања и избору стихо
ва.
– Оно што су деца из пећиначке
општине показала на овом такмичењу
је заиста за велико поштовање. Тако
ђе, млади рецитатори из пећиначке
општине немају проблем са својим
казивањем и изговором, с обзиром на
то да се на подручју општине Пећин
ци веома чисто говори. Оно што бих
препоручио садашњим, али и буду
ћим рецитаторима, то је да покушају
да уклоне равничарску летаргију и да
буду мало динамичнији, бржи и екс
плозивнији у свом казивању – изјавио
је Терзић.
Двадесет шест младих рецитатора
су били подељени у три категорије.
У категорији рецитатора од првог до
четвртог разреда, прво место припа

ло је Калини Чубрило из Попинаца,
друго место Иви Каназир из Шимано
ваца, а треће место Иви Поповић из
Пећинаца. Четврто место припало је
Михајлу Жутићу из Деча.
У категорији рецитатора од петог до
осмог разреда, најуспешнија је била
Јана Терзић из Шимановаца, друго
место припало је Сари Петровић из
Деча, док је треће место заузела Иво
на Лазаревић из Пећинаца. Четврто
место припало је Теодори Војиновић
из Шимановаца.
У категорији одраслих рецитатора
– средња школа, биле су две такми
чарке, Вања Петковић, која је заузела
прво место и другопласирана Нико
лина Николић из Суботишта.
Награђени рецитатори предста
вљаће нашу општину на Зонској смо
три рецитатора Срема 23. и 24. марта
у Сремској Митровици.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Литерарни радови о мамама
Д

ечије 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, Путинаца и Жар
ковца.
Како сазнајемо од библио
текарке Мирјане Белошевић
пристигао је 21 рад, а поред
три првопласирана, четири
ученика су добила захвални
це.
Најбољи рад је написао
Филип Тодоровић из Клен
ка, друга је Маша Миљковић
из Жарковца, а треће место

Аутори најбољих радова

је припало Тијани Јешић из
Доњих Петроваца.
Захвалнице
су
добили
Јасна Грумић, Анђела Ман
дић, Александра Драгојевић и
Ивана Додиг.
– Ја сам написао песму
посвећену мами и њеном пра
знику, Дану жена. Све сам
осмислио сам, нико ми није
помогао у писању – рекао нам
је првонаграђени Филип.
Награде најбољима су уру
чене у читаоници Градске
библиотеке 15. марта.
У програму су учествова
ли ученици Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“, а
додели награда су присуство
вали и предшколци из „Поле
тарца“.
С. Џ.

18

ДРУШТВО

M NOVINE

20. MART 2019.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележен Светски дан бубрега

У

четвртак,
14.
марта
Општа болница Сремска
Митровица у сарадњи са
Удружењем бубрежних инва
лида Града Сремска Митро
вица је обележила Светски
дан бубрега у Градској кући.
Предавање је том приликом
одржала нефролог   др Бранка
Савић, а тема је била Здравље
бубрега за све (што је уједно и
слоган овогодишњег обележе
авања Светског дана бубре
га), док је медицинска сестра
Виолета Србљанин одржала
предавање на тему Дизање
свести грађанства о даривању
органа. На Одељењу хемоди
јализе у Сремској Митровици
тренутно постоји око 140 паци
јената, а стручно особље чини
пет лекара и 28 медицинских
сестара. Општа болница тре
нутно покрива осам општина,
а 2014. године у Старој Пазо
ви је могуће урадити хемодиј
хализу, што је додатно расте
ретило Одељење у Сремској
Митровици. Међутим, ни то
није довољно па се дешава
да Старопазовчани долазе и
на Одељење хемодијализе
у Сремској Митровици. Сви

Предавање у Градској кући

пацијенти старости   до 18
година дијализу обављају у
Београду. Начелник Градске
управе за социјалну и здрав
ствену заштиту Војислав Мир
нић овом приликом је истакао
да постоји одлична сарадња
између локалне самоуправе
и Удружења бубрежних инва
лида.

– Ово удружење константно
ради на јачању својих капа
цитета. Градска управа пре
ко конкурса подржава њихов
рад. Са оваквих скупова може
се увидети колико здрави сти
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 бити део градских
манифестација, рекао је Мир
нић.
Обележавањем
Светског
дана бубрега жели се скренути
пажња на важност овог органа
и њихове функције, као и то да
су болести бубрега честе опа
сне, али и излечиве.

ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Радови од теракоте

И

зложба радова од тера
коте, грнчарске радио
нице Друштва за помоћ
ментално недовољно раз
вијених особа Рума (МНРО)
отворена је 15. марта у холу
Културног центра, и продајног
је карактера.
Ово друштво активно ради
од 2001. године. Има сво
је просторије у којима је од
2004. године, где се налази и
велика грнчарска пећ и точак,
који су добијени од Покрајине
кроз пројектно финансирање.
Чланови се окупљају сваког
уторка и раде у оквиру 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
колико могу новца, све што се
сакупи ми користимо за купо
вину потребног материјала
за даљи рад. Има ту разних
предмета, посуда, магнета,
украса – каже Драгица Вуле
тић, председница МНРО.

Љиљана Војводић каже да
су за ову изложбу изабра
ли новије радове, настале у
оквиру грнчарске радионице.
– Инсистирамо да свако
ради индивидуално, а некада
после од њих правимо и неке
заједничке композиције које
симболишу наш заједнички
дух и рад. Кроз овај рад ми се
дружимо, чланови се исказују
као креативна бића, показује

Изложба МНРО

се индивидуалност и разли
читост, као и да се унапређују
и развијају постојеће способ
ности. У том дружењу и сло
бодној атмосфери се то ства
ралаштво може и најбоље
показати. Различити су пред
мети, неке радимо руком,
неке на грнчарском точку,
посуде које радимо су у духу
наше народне традиције. Има
пуно интересантних радова,

али ми ретко показујемо оно
што смо урадили, уживамо
у самоћи и том креативном
миру – истакла је Љиљана
Војводић.
У оквиру МНРО, поред грн
чарске, постоји и радионица
за вез и шивење, а водитељка
радионице је Љиљана Рако
вић.
– Ова радионица је новија,
радимо четири године. „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,
као ови подметачи или торбе.
Лого војвођанског удружења
је шака са сломљеним цве
том, па смо ми дошли на иде
ју да на сваки наш производ
ставимо тај лого. Продајемо
ове наше производе и после
набавимо нов материјал, а
примамо и донације - могу то
бити конци, тканине, дугмад
– рекла је за наше новине,
Љиљана Раковић.
С. Џ.
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Арт Трема Фест

А

рт 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
овај фестивал, који увелико прелази
локалне границе,
Арт Трема Фест је израстао у регио
налну позоришну манифестацију, која
афирмише рад студената уметничких
академија и професионалних камер
них форми, са респектабилним уче
сницима, жиријем и бројем заинтере
соване публике.
– Овогодишња окосница фестива
ла биће преиспитивање простора и
времена, апострофирано у слогану
„Сужавање избора“. Kроз главне и
пратеће програме, учесници и публи
ка ће имати могућност вишеструког
третирања овог лајтмотива. Ове годи
не за Трема Фест је пријављено чак
124 представе, а изабрано је осам, о
којима ће коначну реч дати стручни
жири који чине, театролог мр Радо
слав Радоњић, драмски уметник Зијах
Соколовић и драматуршкиња и реди
тељка Нина Хорват – говори за наше
новине уметнички директор Фестива
ла, Золтан Фридман.
22. Арт Трема Фест Рума 2019,
почиње 27. марта округлим столом
на тему „Примењено позориште“
који ће се одржати у Градској библи
отеци „Атанасије Стојковић“. Званич
но отварање је 28. марта, када ће
публика моћи да види изложбу „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
ја Нови Сад. Текст Миње Богавац, a
режију потписује Kокан Младеновић.
После тога следи представа „Мисте

Мирослав Радоњић, Золтан Фридман и Зијах Соколовић

ро Буфо“, Kазалишта „Група“ и „Трико
циркус“ Театар Загреб, рађена по тек
сту чувеног Дариа Фоа.
Следећег дана је предвиђена про
моција књиге „Паралелна историја
театра/Алтернативни театар у амате
ризму Србије 1980-2000“  театролога
Милана Мађарева.
Следе и две представе „Стриптиз“
Процес театра Београд, по текстови
ма Франца Кафке и Славомира Мро
жека, а у режији Радослава Милен
ковића. Друга представа је „Кабаре
Валеска“, СКЦ Ријека и Академије
примењених умјетности Свеучилишта
у Ријеци.
У суботу, 30. марта су пред румском
публиком, такође, две представе:
„Искушење“ Сцене „Маска“ и Шабач
ког позоришта и представа „Кокошка“
Арт сдружение СПАМ Студиос из
Софије.

ШИДСКО АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ НА СЦЕНИ У БЕОГРАДУ

„Бал вампира“

Ч

ланови 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 у Академији 28, про
стору који је од 1991. године засебан
програмски сегмент у оквиру послов
ног комплекса „Ђуро Салај”. У овој про
грамској целини пласирају се филмски,
позоришни, музички и ликовни садржа
ји.
И тако, ево и једне представе из
Шида, која је урађена по мотивима
романа америчке књижевнице Ени

Рајс, а говори о похлепи и лакомисле
ности једног народа. У жељи да им
се животни стандард поправи, људи
пристају на све,   чак и да сарађују са
ђаволом. Мистериозни гроф Дракула,
долази са својом чудном породицом на
острво и обећава раскошан живот сва
ком ко му да сопствену душу.
Представа је хорор-комедија, прот
кана певањем и плесом. Ангажовано је
65 људи, игра 40 глумаца и 15 чланова
хора „Хоршидеја“. Представу у Београ
ду гледао је и Золтан Фридман, селек
тор за покрајинско и републичко такми
чење у драмском стваралаштву.
Д. П.

Последњег фестивалског дана пред
публиком су представе „Из три угла“
Театра „Федра“ из Бугојна и „Загонет
ка револуције“ Дах театра из Београ
да.
Овогодишњи Арт Трема Фест се
завршава проглашењем најбољих
представа, глумаца и режисера, као
и читањем посланице поводом Свет
ског дана позоришта.
Цена комплета улазница за свих
осам представа је 1.400 динара, а
могу се куповати и појединачне карте.
Организатор Фест пројекта већ 22.
године је Градско позориште „Рума“.
Овогодишњи партнери у реализаци
ји су Kултурни центар Рума, Градска
библиотека „Атанасије Стојковић“,
Завичајни музеј Рума, Позоришни
музеј Војводине, СТШ „Миленко Брзак
Уча“, Гимназија „Стеван Пузић“ и
ССШ „Бранко Радичевић“.
С. Џ.
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ВОРКИ ТИМ И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Дани франкофоније

У

дружење „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, могла је да погледа
филмове, четири комедије:
„Јавна личност“, „Пулен“,
„Лепотица и лепотица“ и
„Као дечаци“.
Захваљујући
сарадњи
„Ворки Тима“ и културних
института из европских
земаља, румска публика је
у прилици да погледа фил
мове којих, углавном нема
у редовном биоскопском
репертоару, и то из Фран
цуске, Италије, Немачке,
Исланда,
скандинавских
земаља…
– Ово је 15. циклус фран
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, некад буду
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

Циклус француске комедије

мената. Реч је о новим фил
мовима, насталим у послед
ње две године, а аутори су
два редитеља и две реди
тељке – каже Драган Цакић,
председник „Ворки Тима“.
Он додаје да би ове годи
не волео да румској публици
прикаже и неке филмове из
холандске продукције, који
до сада нису гостовали у
Руми.
– Остало нам је још пар
филмова из скандинавских
земаља које нисмо виде
ли. У једном од филмова се
појављује и наша Милена
Дравић, то је краћи филм и
било би га занимљиво виде

ти. Ми имамо сарадњу и са
СПЦ и то су руски филмови,
са религиозном темом, или
документарни и играни, а у
овом месецу је на програ
му филм о Луки Кримском
– најављује Цакић.
Једна од редовних посе
титељки
ових
филмски
вечери је и Олгица Пеко.
– То је одлична идеја,
занимљиви су филмови,
бесплатан улаз. Ја сам пен
зионерка и стварно добро
дође, не само да се погледа
неки добар филм, него да
мало и изађем, да сретнем
неког. Знамо се ми међу
собно, то је стална публика.  

Олгица Пеко

Редовно узмем програм Кул
турног центра, да знам шта
све има, и уживам – рекла је
за наше новине Олгица.
С. Џ.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Промоција књиге

„Српска народна филозо
фија“ је назив књиге профе
сора др Јова Радоша, која
је промовисана 15. марта у
читаоници Градске библио
теке „Атанасије Стојковић“ у
Руми.
Књига је изашла у издању
„Каироса“ и уз помоћ Покра
јинског секретаријата за кул
туру и јавно информисање,
па је о њој говорио и изда
вач, Рајко Косијер.
Он је истакао да књигу о
српској народној филозофи
ји користе и студенти, као
драгоцен извор сазнања.
– Од Аристотела до
Јасперса, њихово гледање

на одређене теме има своју
аналогију у нашим народним
умотворинама и то се налази
у овој књизи – рекао је Коси
јер.
Професор др Бранко Баљ
је указао да сваки народ
има и негује своју митоло
шку свест, да живимо у вре
ме, које доводи у питање не
само суверенитет држава,
него и суверенитет народа.
– Наш народ има сво
је филозофе, али и значај
не књижевнике филозофе,
као што су били Његош или
Андрић. Аутор нас опомиње
и поставља питање шта се
то са нама догађа, где смо

Представљање књиге

то забасали? Ова књига је
умотворење, а проистекла је
из умотворења нашег наро
да. Ми смо стари европски
народ и управо о томе све
дочи и ова књига – рекао је
др Баљ.
Аутор Јово Радош је иста

као, на представљању своје
књиге у Руми, да је једна од
његових љубави филозофи
ја и народне умотворине.  Из
њиховог садејства је наста
ла ова књига коју је децени
јама промишљао, а три годи
не интензивно писао. С. Џ.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

ЧАЈ У 8

Фестивал памети

Трио
хармоника
Пролећни циклус познатог
музичког програма „Чај 8“ рум
ског Културног центра, започео
је 14. марта концертом триа
хармоника „Арс футура“. Овај
трио чине Василије Стамен
ковић, Марко Дражић и Дамир
Васиљевић Тоскић. Трио насту
па активно од 2013. године и
освојио је више награда у Срби
ји и иностранству на међуна
родним фестивалима и такми
чењима.

Један од циљева, који су тро
јица младих професора хармо
нике себи поставила је попу
ларизација овог инструмента
и музике за хармонику, али на
једном високом уметничком и
професионалном нивоу.
Да се румска публика уже
лела „Чаја у 8“ потврђује њена
бројност, а интересовању је
свакако допринела и чињени
ца да је један од чланова „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 током марта и
априла.
С. Џ.

Припреме за Фестивал

У

ченици румске ССШ
„Бранко Радичевић“
већ неколико годи
на су учесници у такмиче
њу „Фестивал памети“ чији
је организатор професор
Здравко Живковић из Науч
ног центра за креативни
развој „Идеал“.   Фестивал
подржава и Покрајински
секретаријат за образова
ње, прописе, управу и наци
оналне мањине.
Здравко Живковић је
2009. године у Америци
добио прву награду за најбо
љу игру на свету „ДОРИС“.
Реч је о игри-мозгалици,
коју је сам осмислио, а годи
ну дана касније кренуо и са
организацијом „Фестивала
памети“, у циљу подстица
ња ученика средњих школа
на креативно размишљање.
– У овај фестивал је
укључено десет европских
земаља, а жеља 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
године смо добили и проје
кат који финансира ЕУ кроз
„Еразмус+“ програм под
називом „Буди креативан –
осигурај своју будућност“.
Он иде корак даље и фоку
сира се на развој бизнис
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СТАРИ БАНОВЦИ
Александар Ристић и Соња Борота

идеја и њихову примену.
Морам да кажем да „Бран
кова“ школа веома успе
шно учествује у „Фестивалу
памети“ – рекао је Здравко
Живковић, који је посетио
румску школу 13. марта, где
је одржана и радионица, на
којој су ученици вежбали
просторне и визуелне ког
нитивне способности као
почетни корак, односно при
прему за поменути Фести
вал.
Истог дана су Соња Боро
та и Александар Ристић са
Факултета техничких наука,
као и Студентске организа
цијеа „ЕСТИЕМ“ одржали у
ССШ „Бранко Радичевић“ и
промоцију такмичења под

називом „FTN – Challenge
Junior“, које ће се одржати 6.
и 7. априла на новосадском
ФТН факултету. Реч је о так
мичењу ученика трећих и
четвртих разреда средњих
школа у две дисциплине,
кратких идејних презента
ција и дебати.
Такмичење се реализује
у сарадњи са Департманом
за индустријско инжењер
ство и менаџмент од 2015.
године, као део пројекта
Омладинска
престоница
Европе 2019. године. Так
мичари су из целе Србије,
а међу њима ће бити и уче
ници, односно екипе ССШ
„Бранко Радичевић“.

С. Џ.

Хуманитарни
концерт
На хуманитарном концерту
одржаном у суботу, 16. марта
у Старим Бановцима у органи
зацији КУД-а „Извор“, за Дани
јелу Јовановић из овог места
прикупљено је 50.200 дина
ра. Од свог рођења, Данијела
болује од сколиозе кичме, зад
њих година тешко хода, трпи
велике болове, а за операцију
кичменог стуба потребно јој је
21 хиљада евра. За Данијелу
су поред домаћина, у препуној
сали Дома културе играли и
чланови КУД-а „Бранко Радиче
вић“ из Нових Бановаца, Ром
ски ансамбл „Романо Срема“ из
Старих Бановаца и КУД „Мла
дост“ из Нове Пазове. За сада
је прикупљено 2.500 евра, а сви
који желе да помогну могу да
пошаљу и СМС поруку 566 на
3030.
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ETНОУДРУЖЕЊЕ „ЂУРЂЕВАК“

Прело у Лаћарку

Чланице Етноудружења „Ђурђевак“

У

Лаћарку је 16. марта одржано
„Прело“ у организацији Етноу
дружења „Ђурђевак“.
Од када су основале ово Удружење,
2015. године, сваког трећег викенда у
марту, сада већ четврти пут за редом,
организују дружење са чланицама
удружења из других села Срема.
Њих 15-так жена, колико их је тре
нутно, заједно са председницом
„Ђурђевка“, Ђурђицом Живковић
Миличевић, у Дому културе Лаћарка,
расположене, насмејане, дочекивале
су своје „друге“ из сремских села, са
којима имају пријатељске односе и
сарадњу.
У својеручно рађеним, веженим
хаљинама од старинског платна, пре
узимале су „еспап“ у виду тацни са
сланим и слатким јелом, намењеним
такмичарском делу „Прела“, а што
није било за такмичење, стављено
је на „сремачки астал“ за послужење
свима. Други део такмичења био је у
штрикању шалoва.
Агилна председница Ђурђица,
издвојила је време између дочека
гостију да нам каже неколико речи.
– „Ђурђевак“ је настао као место
окупљања, дружења и рада на очува
њу старинског начина израде ручних
радова – са осмехом почиње причу
Ђурђица.
Ентузијазма им не фали, про

стор им је дала Месна заједница, за
финансије се сналазе.
– Сами се финансирамо, сналази
мо се. Мањи део, и понекад, дотира
Град Сремска Митровица, али ми се
не секирамо, наставља председница.
Оно што ове способне и вредне
жене направе, с времена на време,
буде искоришћено на леп начин.
– Ми имамо обичај, да кад сакупимо
половну обућу и   одећу, као и храну

коју спремимо на оваквим дружењи
ма, однесемо у Дечје село у Камени
цу – каже на крају разговора Ђурђица
Живковић Миличевић.
Уз песму и бећарце, које су равно
правно спевавале са тамбурашком
„бандом“, оставили смо их у пријатној
и опуштеној атмосфери. Нашој   еки
пи мало је било и жао што смо брзо
напустили место праве сремачке
гостољубивости.
Г. Томац
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ШИД: ТРЕЋИ ПРИПРЕМНИ ТУРНИР ЗА СВЕТСКО КВИЗИНГ ТАКМИЧЕЊЕ

Знање је поново у моди

Бранко Ерић

У

Милан Ловрић

Шиду је у суботу 16. марта, одр
жан трећи по реду припремни
турнир за светско квизинг так
мичење 2019. године. Квизаши су
имали прилику да поред знања, пока
жу и спретност у слагању слова, про
налажењу бројева и многих других
квиз-зачкољица. Иза свега стоји Срп
ска квиз асоцијација, а организатор у
Шиду био је Бранко Ерић (46), поли
цајац по занимању и велики љуби
тељ квизова.
–   Пратим квизове још од „Квиско
теке”, а ја сам учествовао у „Потери”,
„Слагалици”, „Пут око света “ на Сту
дију Б, „Коло среће” на Хепи телеви
зији и „Тотални обрт” на Топ каналу.
Код нас су се квизови увек гледали и
мени је то било интересантно, пратим
квизове. Нема ту неких посебних при
према, кроз гледање других квизова
стичеш неко знање. Скупљаш знање,
гледањем неких емисија, једноставно
то се слаже мало по мало. У „Слага
лици” сам зарадио са робним награ
дама, око 45-50 хиљада динара. И на
Топ каналу сам сад узео 40.000 дина
ра , у „Потери” нас је стигао трагач на
290.000 динара, али нисмо успели и
да је освојимо –  прича Ерић.
О користима од знања у квизовима
и систему такмичења, Ерић је изнео
неке занимљивости.
– Финансијски моменат ми није нај
значајнији. Има људи који се овим
послом баве и професионално. То су
квизаши „јачи“ и питање је да ли ће
њих неко звати у квиз. Имају шансу
да се можда појаве једном, неће их
звати стално. Српска квиз асоцијаци
ја је невладина, непрофитна органи
зација која је основана од неколико
љубитеља квизова, пре пар година,
у смислу промоције квизова у Срби
ји. Промовише квиз у Србији, а и
Србију свету преко Светске квизинг
асоцијације. Сваке године има свет
ско првенство, добију се тестови од

Алекса Теодоровић

њих, ураде се и врате. Људи иду и на
такмичења у иностранство. Причао
сам са људима из Туристичке орга
низације Општине Шид, да још по
нечему приближимо Шид другима и
тако дошао на идеју да урадимо овај
турнир. Доћи ће људи, обићи ће зна
менитости у Шиду и околини. Сада
су актуелне и друштвене мреже, па
тако и други сазнају о Шиду. Овај тест

Била је ово прилика
да квизаши још
једном провере
своје знање и
освоје бодове, који
ће им поправити
позиције на ранг
листи Српске квиз
асоцијације, да би
даље учествовали
у квизовима и
показали колико знају

који ће се радити иде из више дело
ва -  прво квалификациони тест, има
60 питања. Има два слагања слова,
два броја и једна асоцијација. Четво
ро најбољих иду у полуфинале, онда
иде финале, где иду два такмичара.
Има четири мастер турнира, то је у
годишњем програму и постоји бодо
вање у Србији. Ради се по принципу
200 питања два пута по 100 за сат

Игор Бурлица

времена. Бодује се првенство Срби
је, које се организује у Старој Пазо
ви крајем године. Неких шест такми
чења иде у бодовање за ранг листу
на нивоу Србије – објаснио је Бранко
Ерић.
На припремном турниру виђена су
позната лица квизаша (наравно за
оне који прате квизове), који се током
оваквих провера знања и спретности
лепо и друже. Међу њима је био и
Милан Ловрић, студент Технолошког
факултета из Адашеваца.
– Први пут учествујем на турни
ру. Од прошле године се такмичим
у Српској квиз асоцијацији и посеб
на ми је част што се у нашем граду
одржава ово такмичење. Надам се да
ћу на најбољи начин да представим
Шид – каже Ловрић.
Алекса Теодоровић из Сремске
Митровице је један од најмлађих уче
сника који је желео да провери своје
знање.
– Волим квизове, није ми први пут
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
ге недеље одржава квиз такмичење,
прича Алекса.
Игор Бурлица из Сремске Митрови
це је познато лице из бројних квизова.
– Волим квизове и радо учествујем
у њима. Ово је прилика да се научи
нешто ново,   стекну нова знања која
ће користити у неком другом квизу.
Учествовао сам у „Слагалици” два
пута, као и у неким другим квизовима.
Надам се да ћу учествовати и даље –
изјавио је Бурлица.
Била је ово прилика да квизаши још
једном провере своје знање и освоје
бодове, који ће им поправити позици
је на ранг листи Српске квиз асоција
ције, да би даље учествовали у кви
зовима и показали колико знају.
Д. Попов
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УБИСТВО У НОВОЈ ПАЗОВИ

Усмртила партнера ножем

В

икторија Руменовић (60) из Нове
Пазове, усмртила је свог парт
нера Слободана Лукића (57),
забивши му нож у груди, након краће
свађе која је избила у суботу 16. мар
та око 22 сата у кући у којој су живели
у Улици Светозара Марковића у Новој
Пазови. Осумњичена је одмах ухап
шена и њој је одређено задржавање
до 48 сати, после којих је, уз кривич
ну пријаву саслушана у Вишем јавном
тужилаштву у Сремској Митровици.
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
тадашњим супругом доселила у Нову
Пазову из Београда, и откако јој се
супруг убио, сва комуникација се сво
дила само на поздрављању.
– Они су купили кућу. Њен супруг,
којег су звали Тони, био је таксиста и
пре неколико година је извршио само

Сачекала
полицију
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   ову шезде
сетогодишњу жену.

Кућа у којој се догодилo убиство

убиство из пиштоља у овој кући. Ника
да нам није рекла шта је могао да буде
мотив његове тешке одлуке. После
тога почела је да пије, имала је неко
лико партнера –   прича једна од ком
шиница из улице.
О убијеном Слободану комшије
мало знају, њега су почели да виђају
последњих годину и по дана.
– 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

КЛЕНАК

главни извор прихода – причају позна
ници ових партнера. Нико од њих није
могао да потврди да ли је некада чуо
свађу из њиховог дворишта и да ли су
виђали полицију да је интервенисала.
– Она је волела животиње и само их
је скупљала. Ту је било, не знам коли
ко мачака, паса. Када јој остане отво
рена капија, све те животиње истрче
на улицу, па сам морала да је дозовем
да их затвори, јер сам се плашила због
унука. Она би само кратко рекла да се
не бојим, да оне неће о ништа – говори
комшиница, која је за трагедију чула на
служби у цркви.
С. Костић

Годишњица страдања

Н

а ободу шуме Каракуша налази се страти
ште „Шицара“ на ком је, у седам гробница дуж
шуме, стрељано око 1.200 деце, Срба, Јевре
ја, Рома и бораца Мачванског партизанског одреда,
и то крајем 1941. и почетком 1942. године.
На овом месту је 17. марта 1942. године стрељана
и Вера Благојевић, која је проглашена за народног
хероја.
– Управо зато и ове године, на тај дан, организо
вали смо подсећање на велико страдање у Другом
светском рату, да сачувамо сећање на пале животе
и страдања нашег народа – каже Радослав Витоми
ровић, председник МО СПС Кленка.
Организатор обележавања ове годишњице упра
во је и био Општински одбор румских социјалиста, а
скупу је присуствовао и проф. др Предраг Марковић,
потпредседник странке, који је подсетио на важност
неговања слободарских традиција српског народа.
Обележавању овог датума из Другог светског рата
су присуствовали и представници СУБНОР-а Руме,
Шапца и Богатића, Војске Србије- гарнизона Шабац,
резервне војне старешине, док су у програму уче
ствовали и ученици кленачке основне школе.
С. Џ.
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МУРАЛ У ЛАЋАРКУ

Чувају сећање на Вељка

Родитељи убице
се преселили?

Мурал са ликом Вељка Васиљевића

Н

а дечијем игралишту у насељу
„Бела ружа“, где је 12. јануара
убијен Вељко Васиљевић (17)
из Лаћарка, освануо је мурал са њего
вим ликом, а на месту где је издахнуо,
подигнута је спомен плоча као подсе
ћање на злочин, који је потресао све
оне који су познавали овог седамнае
стогодишњака.
Осумњичен за ово кривично дело
Душан Милановић (19), Вељков нај
бољи друг и комшија из улице, нала
зи се у истражном притвору Казне
но-поправног завода у Сремској
Митровици. Вељкови родитељи, отац
Никица и мајка Велиборка, чекају епи
лог трагичног догађаја који им је про
менио животе.
На зиду поред јавне чесме, „гроба
ри“ из Београда осликали су Вељков
лик и поред њега фудбалску лопту.

Овај младић фудбалску каријеру запо
чео је у ФК „Срем“, а изненада и тра
гично прекинуо у ФК „Радничком“ из
Сремске Митровице.
– Био је цењен као спортиста, зато су
његови саиграчи и дошли на ову иде
ју. Није било дана да није отишао на
тренинг, волео је фудбал и маштао да
ће једног дана заиграти за неки позна
ти спортски клуб. Нажалост, жеља му
се неће остварити – дрхтавим гласом
говори његов отац Никица.
Родитељи убијеног младића поку
шавају и даље да дођу до одговора
зашто је дошло до оваквог злочина,
али не могу ни да наслуте.
– Према записнику који смо добили
од полиције и реконструкцији тог дога
ђаја, Душан је Вељка прво на дечјем
игралишту два пута убо ножем сечи
ва дужине 15 центиметара у пределу

Никица Васиљевић пред спомен плочом

Како причају комшије из Улице
Слободана Пенезића, Душанове
родитеље не виђају више, јер су пре
ма њиховим наводима, изнајмили
стан у Сремској Митровици.
бутине. Тада је мој син почео да бежи,
али га је убица сустигао и убо у раме,
али није престао, већ му је задао још
један у пределу срца. Вељко је издах
нуо уз саму жичану ограду игралишта,
где је и лежало тело када је стигла хит
на помоћ – прича Никица Васиљевић,
који нам описује какав је био његов
млађи син Вељко.
– Ову спомен – плочу поклонио је
каменорезац, који је упамтио Вељка
по осмеху, ведром духу, када је поред
његове радње пролазио на бициклу.
Баш таквог ће га сви памтити – каже
неутешни отац.
Иако су се неки грађани жалили што
се спомен плоча са ликом настрадалог
седамнаесогидишњака нашла уз саму
ограду дечјег игралишта, како кажу
Васиљевићи, они су добили уверење
из Управе за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска
Митровица, да је нико неће уклањати.
Савет месне заједнице Лаћарак упу
тио је молбу Градској управи, да игра
лиште понесе име убијеног Васиљеви
ћа.
Савет месне заједнице „Лаћарак’“
на одржаној другој седници размотрио
је и једногласно подржао иницијативу
мештана насеља „Бела ружа“, да се
трагично настрадалом младићу Вељку
Васиљевићу, подигне спомен плоча на
месту, где је нажалост, убијен, наводи
се између осталог у молби Савета МЗ
Лаћарак.
С. Костић
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ЗАШТО ДЕЦА СВЕ МАЊЕ ЧИТАЈУ?

Родитељи морају бити модел

Да ли је књига аут?

Читалачка навика се не може формирати ни у вртићу, школи или библиотеци. Роди
тељи су ти који морају да постану модел свом детету. Када се ту направи добра осно
ва, вртић, школа и библиотека могу послужити да се благодети читања наставе

С

вако ко је једном заронио у свет
књиге зна да је из њега тешко иза
ћи. Књига човеку може служити
као лекција, даје информације, а може
да промени и угао гледања на свет.
Стручњаци наводе да онај ко чита има
више самопоуздања и већу концентра
цију. Уз читање развијамо свој мозак,
али и лакше нам је да искажемо себе
и своје мишљење. Време у ком живимо
је време развоја технологија, такорећи
време гледања. Све информације доби
јемо једним кликом, без превеликог раз
мишљања. Једноставно, књига је доби
ла конкуренцију - интернет. Свако дело
лектире данас се може наћи сажето
на интернету. Та навика код деце (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
децу и за одрасле и то све, вероватно,
у циљу што већег профита. Време чита
лачких дневника је давно прошло, а лек
тире које би требало да деци приближе
књиге, скрајнуте су у настави матерњег
језика. Препричану лектиру сваки уче
ник може наћи на интернету и то једним
кликом.
Ивана Ивановић, наставница српског
језика у Основној школи „Милош Гајић“
у Амајићу код Малог Зворника, наводи
да је један од најтежих задатака био
управо обрада лектире. Поред тога што
сматра да су часови лектире изазов,
посебно због времена у ком живимо,
ова наставница увиђа да кривицу делом
сносе и ствараоци наставног програма.
– Један од најтежих задатака био је
обрада лектире. Мислим да креатори

Наставног плана и програма нису на нај
бољи начин схватили тај појам и његову
важност јер су под лектиром набрајали и
песме и приповетке и одломке комедија
и романа, а и романе који се читају код
куће. У обавезној лектири стајало је по
једно обимно дело (роман) који се чита
у једном разреду, док су остала дела
стављена у допунски избор. Ученици су
имали у просеку три лектире у сваком
разреду. Тек у последње две године су
и у наставном програму направили ту
измену и раздвојили школску и домаћу
лектиру, али већина нас је то одувек и
радила тако, каже Ивана.
Такође, она наводи да је веома тешко
и дати оцену из лектире, управо због

Мирјана Делић

природе наставног материјала, јер сви
знамо да је књижевност вишезнач
на. С друге стране, оцена може бити
демотивишућа па је врло важно добро
осмислити часове. Доступности саже
тих лектира, па и написаних састава на
интернету, свестан је сваки наставник,
тако да се јавља и борба са интерне
том.
– Анализе са интернета увек се препо
знају. Као што ученици знају да их има,
тако и ми знамо и за лектире и за саста
ве. И моји ученици знају да ја лектиру,
домаћи и писмени задатак прегледам
„на интернету“ тј. да проверавам да ли
су се служили туђим радом или су само
стални. Када пронађем нешто са интер

Ивана Ивановић
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нетауњиховимсвескама,тообележим
црвеном бојом и напишем адресу сај
та,аоценусмањимзаједанилидва,у
зависностиодтогаколикосупреписали.
Акојецеорадсаинтернета,дајемједи
ницу,кажеИвана.
Уколикосепојавиучениккојинијепро
читаолектиру,Ивананастојидагазаин
тересује да књигу прочита, али укључи
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
да морају, предају се и на крају ужива
ју у читању и часовима обраде. Међу
тим,истотакојечудноиштонепожеле
да прочитају нешто више од онога што
морају.Ретконаиђемуњиховимсвеска
мазалектирузаписанонештоштоније
ван програма то јест, ван оне обавезне
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
рије Возаровић“ у Сремској Митровици
сматра да је веома важно формирати
читаоца још у предшколском узрасту.
Стога, на овом одељењу у току обеле
жавањаДечјенедеље,свипредшколци
од три године имају могућност 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
ци су  некако и највернији читаоци, јер
сунајрадозналији.Каснијесутуидеца
од првог до четвртог разреда. Највише
се читају књиге као што су „Деца чита
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
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ОСНОВНАШКОЛА„БОШКОПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“

Обезбедностидеце

У

четвртак14.мартауОсновнојшко
ли „Бошко Палковљевић Пинки“
представљена је електронска
апликација„Основибезбедностидеце“у
оквируистоим
 еногпројекта,којисереа
лизујеусвимосновнимшколамауСре
му. Ову апликацију је креирало Мини
старство унутрашњих послова Републи
кеСрбијесаМинистарствомпросвете,а
у циљу препознавања критичних ситуа
ција, како на интернету, тако и у ствар
ном свету. Сваки родитељ, старатељ,
ученик,алиинаставник,овуапликацију
можепреузетисаGoogleStoraилиApp
Stora и инсталирати је на свом мобил
ном телефону, а претходно мора имати
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

ДраганСтојанац

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, наставнику и сваком полицајцу на
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

ИгорДошен
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Пише: Др Снежана Булат

Косара, прва српска монахиња
Жене из средњовековних српских династије неретко су одлучивале да владарско
рухо замене монашким. Монашком животу се често приступало када је жена остајала
удовица, или, пак, када су се и муж и жена одлучивали за манастирски живот, као
живот посвећен Богу. С обзиром на њихово порекло и начин живота, образовни ниво
ових монахиња није био типичан за жене тог доба

Косара и Владимир

У

богословско - историјској науци је
прихваћено мишљење да је
колевка раног монаштва Египат и
његове пустиње. Захваљујући, између
осталог, и погодним географско -  кли
матским условима тамо су већ у раном
трећем веку уочаване веће монашке
насеобине, општежића која су као таква
постала убрзо узор и пример на који су
многи почели да се угледају широм хри
шћанске васељене, како на Истоку тако
и на Западу. Најпре се из Египта мона
штво шири и хвата дубоке корене на
Синајском полуострву као библијском
топониму које је такође постало при
влачно за монахе подвижнике. Одавде,
убрзо организовани начин живота мона
ха -  подвижника преноси се и у Свету
Земљу (Поповић).
Неоспорна је чињеница да монаштво
у српским земљама има изузетно дугу
традицију, која сеже у раздобље XI и XII
века, па и раније. Тек са почетком вла
давине Немањића, упоредо са политич
ким и културним развијањем Србије и
изразитим јачањем религиозног живо
та, отпочело је интензивније оснивање
манастира и напредовање монаштва.
Владари из династије Немањића су
много нових манастира подигли и ста

Прва српска монахиња
била је Косара, жена
Светог Јована
Владимира, а прича
о њеном замонашењу
уткана је у Летопис
попа Дукљанина.
У Летопису се,
између осталог,
приповеда о убиству
Владимировом, након
чега је његова жена
Косара одлучила
да се замонаши

рих обновили. Велика наклоност Нема
њића према монаштву и црквама уоп
ште, као и мир и благостање које су
обезбедили Србији, одазвала се веома
повољно на развијање манастирских
институција (Марковић).
Жене из средњовековних српских
династије неретко су одлучивале да
владарско рухо замене монашким.
Монашком животу се често приступало
када је жена остајала удовица, или, пак,
када су се и муж и жена одлучивали за
манастирски живот, као живот посвећен
Богу. С обзиром на њихово порекло и
начин живота, образовни ниво ових
монахиња није био типичан за жене тог
доба. Наиме, био је одликован високом
писменошћу, као и упућеношћу у музи
ку, писање, шивење, вежење, сликање
и друге занатске и уметничке вештине
(Бакић – Хејден). Треба подсетити на
чињеницу да је 17. члан Душановог
законика гласио: И калуђери и калуђе
рице који су се постригли, а живе у
својим кућама, да се изагнају и да живе
по манастирима. Међутим, монахиње
из владарских породице су могле да
живе у својим засебним задужбинама,
па и у дворцима са својом послугом и
дворкињама, поготово ако су се бавиле
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државним пословима, попут краљице
Јелене, царице Јелене, кнегиње Мили
це и других (Вушковић).
рва српска монахиња била је
Косара, жена Светог Јована Вла
димира, а прича о њеном 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, цар чудесна
дјела која Бог тамо чињаше, доста се
уплаши и наведен кајањем, дозволи
својој рођаци да узме његово тијело и
да га часно сахрани гдје год жели. Она
одмах узе његово тијело и однесе у
место које се зове Craini, гдје се нала
зио његов двор, и сахрани га у цркви
Свете Марије [...] Жена блаженог Вла
димира, Косара, која поста калуђери
цом, живећи побожно и свето, у истој
цркви оконча живот и ту би сахрање
на, до ногу свога мужа. Милојко Весе
линовић пишући о српским калуђери
цама, скреће пажњу на монахињу Мар
гариту, жену кнеза зетског Стевана
Војислава Драгомировића, која се
покалуђерила после смрти свога мужа,
или убрзо после погибије њених сино
ва, Гојислава и Предимира, у буни у
Требињу, као и на монахињу Белу,
жену Прокла Казарице, која се замона
шила 1114. године.
Жена великог жупана Стефана Нема
ње, Ана, у монаштву названа Анастаси
ја, заменила је владарско рухо мона
шким заједно са својим супругом. 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, богоданога првога венца, јер овај
не постаде учесник другога брака, но
учини себе заједничарем неисказанога
и часнога и светоанђелскога и апо
столскаго образа, малога и великога,
и би му наречено име господин Симеон,
месеца марта 25, на Свето Благове
штење године 6703 (1195). У исти дан
и богодана му жена, која је била госпо
ђа свој српској земљи, Ана, и она прими
овај свети образ, и би јој наречено име
госпођа Анастасија. Када је ово било
свршено, отац наш господин дође у
наш манастир, који и сазда, Свету
Богородицу Добротворку, а госпођа
Анастасија оде ка Светој Богородици
у Рас. А овај предивни блажени отац
наш и ктитор, господин Симеон, пре
биваше међу нама у свакој благоверно
сти и чистоти, преуспевајући и учећи
сведуховним подвигом. 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: - Приступи и сврши молбу моју. И
прими часно из руке његове анђеоски и
апостолски лик са Богом саставље
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П

Жупаница Ана

Ана је са својим мужем била ктиторка манасти
ра посвећеног Богородици, што је Стефан Прво
венчани сликовито описивао и није штедео
перо приликом исказивања одушевљења Ани
ном добротом и посвећеношћу. Брачни пар је
заједно подигао и два манастира у горњем крају
Топлице
ном му женом својом. И назва се калу
ђерским именом Симеон, а пречасну
назва Анастасија. И дође у пресвету
Богородицу у Студеници. И остаде
ту, живећи са часним чрнцима, по пра
вилу и заповеди светих и богоносних
отаца, никако не ленећи се. Ана је са
својим мужем била ктиторка манастира
посвећеног Богородици, што је Стефан
Првовенчани сликовито описивао и
није штедео перо приликом исказивања
одушевљења Анином добротом и
посвећеношћу. Брачни пар је заједно
подигао и два манастира у горњем крају
Топлице. Монашко име жупанице Ане
– Анастасија, наведено је у попису кти
тора Хиландара, а у Хиландарском
типику је за њу било предвиђено врше
ње годишњих помена, на истоветан
начин, као и за Немању (Томин).
а разлику од жупанице Ане, чији је
лик и дело у средњовековним спи
сима доследно осликаван светлим
бојама, краљица Ана, жена краља
Радослава, од стране Теодосија је
представљена крајње негативно. Тео
досије је осликава као злонамерну и
лукаву жену и то све са циљем како би
је окривио за многе неповољне догађа
је који су задесили двор краља Радо
слава. Изрекао је низ осуда, почевши
од тога да је она крива за Радославље
во неурачунљиво понашање, које је
допринело његовом свргавању с пре
стола. С друге стране, Радослава је
идеализовао и представио као оличење
хришћанских врлина, пожртвованог
владара, красног и изванредног краља,
који је страдао због зле жене, изгубио
разум и круну, а напослетку, изгнан

З

побегао у Драч: Јер благочастиви
Радослав краљ у свему најпре благопо
хвалан и изванредан, постаде покоран
жени, од које и би повређен умом. Вла
стела су негодовала због неурачунљи
вости ума његова и одступила од
њега и приступила млађем брату
његову Владиславу, те међу браћом
настаде мржња и гоњење због горке
славе краљевства. Tеодосије, при
томе, сведочи и о Анином прељубнич
ком чину. Међутим, други средњовеков
ни литерарни спис, Житије Светога
Саве, које је написао Доментијан, уоп
ште не спомиње Анину кривицу и њен
негативан утицај на Радослава. Домен
тијан говори само о склапању њиховог
брака: И оженивши га од грчкога цара
кир Теодора, и двоструко утврди своје
отачаство, и сваку добру веру насади
у њему. Станојевић сматра да је Ана
неоправдано окривљена и да не посто
је елементи који могу потврдити њено
неверство. Према његовом мишљењу
није сигурно да ли је цела та романтич
на прича истинита, или је измишљена.
По томе што се у нашим Поменицама
бележи, да се Ана покалуђерила и да је
као калуђерица умрла у Србији, изгле
да да се целој овој причи, забележеној
скоро сто година после самих догађаја,
не може поклонити пуна вера. Дакле,
жена краља Радослава, такође је при
ступила монашком животу, а потврда
наведене тезе се огледа у Поменицама
у којима се помиње краљ Радослав, као
монах Јован и жена му, монахиња Ана.
У следећем броју:
Добротворке, ктиторке
и сплеткашице
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ШИШАТОВАЦ: БОЉИ ЖИВОТ ЗА СЕЛО

Хвали град, држ’ се села

Манастир Шишатовац

Ова месна заједница је једно време веома таворила,
мало се улагало и радило. Ја сам то сада преузео на
себе и желим да буде како треба. Развој нашег села се
види у визији - здрава храна, пољопривреда и туризам.
Доста људи је заинтересовано да своје домаћинство
преуреде у смештајне капацитете, објашњава Никола
Митровић

С

ело Шишатовац на падинама
Фрушке горе, смештено изме
ђу два манастира (Петковице и
Шишатовца) краси прелепи крајоли
ци, природа и ваздух. У селу живи око
190 становника, који се претежно баве
гајењем стоке и пољопривредом. Иако
тренутно у основној школи има само
три ђака, председник Месне заједнице
Никола Митровић је рекао да се нада
да ће се у скорије време број деце
повећати самим развојем села. Никола
је навео да је најпре желео својим при
мером да покаже мештанима како се
чува своје село, које је током низа годи
на било занемаривано, као и да посто
ји у Шишатовцу потенцијал за развој.
– Трудимо се да одржавамо наше
село, сви заједно, и мештани и ја.  Код
нас је увек уредно и чисто, сређено.
Једно време сам сам косио и одржавао
центар села, али сам својим приме
ром, хајде да кажем, привукао остале
мештане да дођу и учествују у уређе
њу, иапк се то тиче свих нас. Мислим
да сам у томе и успео, наводи Никола.
Према Николиним речима, лети је у
Шишатовцу велика дечја гужва. Много

деце воли да проводи време у преле
пој природи овог села. За ово лето је
у плану да се оспособи и један базен.
– Деца која живе у Сремској Митро
вици, на пример, или у неком већем
граду, дођу у Шишатовац. Овде имају
велику слободу коју им пружа приро
да. Ево, позивам све да дођу и да виде
како је Шишатовац леп и да уживају
у њему. Ове године ћемо оспособити
базен за децу, плочице имамо и треба
још да урадимо хидроизолацију. Воло
нетерским радом нас мештана поле
пићемо плочице и завршити све што
треба. Имамо још три неасфалтиране
улице, ове године планирамо да и то
завршимо. Пробили смо пут и до Диво
ша, наводи Никола.
Као тренутно највећи проблем села
Никола наводиу неасфалтиране ули
це. Наиме, остало је још три улице да
се асфалтирају у селу.
– Главни проблем нам је овај глав
ни пут од Лежимира до Шишатовца,
али и то бисмо требали да решимо у
наредном периоду. Локална самоупра
ва нам излази у сусрет и стварно сам
им захвалан на томе. Ова месна зајед

Никола Митровић

ница је једно време веома таворила,
мало се улагало и радило. Ја сам то
сада преузео на себе и желим да буде
како треба. Развој нашег села се види
у визији - здрава храна, пољопривреда
и туризам. Доста људи је заинтересо
вано да своје домаћинство преуреде
у смештајне капацитете, објашњава
Никола.
Туристички потенцијал овог села
увидео је   Александар Петровић из
Београда, који се пре 13 година са сво
јом породицом преселио у Шишато
вац. Александар сматра да ће на такав
начин обезбедити и себе и своју поро
дицу и да ће временом моћи да живи
од туризма.
– Моја мајка је у манастиру Петко
вица и код ње сам долазио у посету.
Тада сам увидео лепоту и туристички
потенцијал Шишатовца, и ето дошао
сам тако на идеју да се Шишатовац
развија у туристичком смеру. Кренуо
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Ресторан и један од апартмана Александра Петровића

Александар Петровић

сам прво да правим апартмане горе на
брегу, а доле у селу ресторан. Много
туриста дође да обиђе ова два мана
стира, а немају где да сврате и попи
ју кафу, тако да сам ја мислио да би
било добро да Шишатовац има и један
ресторан, наводи Александар.
Александар каже да не жали за Бео
градом и животом у њему.
– Заволео сам ово место. Београд
је за мене велика гужва и негативна
енергија, јурњава за новцем. Планови
су ми да се деца прикључе послу и да
остану овде. Природу не може ништа
да замени, каже Александар.
Такође, Александар је истакао да је
у селу кренуло на боље откако је Нико
ла Митровић на челу Месне заједнице.
– Како је Никола дошао на чело
Месне заједнице,   људи су се покре
нули, макар су почели да сређују сво
је двориште, ако ништа друго. Што се
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
и Немци. Они речним бродом дођу до
Сремске Митровице, а затим обилазе и
Шишатовац. Из мог искуства, видим да
их интересује наша култура и, наравно,
храна, каже Александар.
Такође, у Шишатовцу је у плану да
се направи један спомен-парк Николи
Тесли, а за тај пројекат је заинтересо
вана Фондација Никола Тесла из Чика
га.
– Тренутно смо у преговорима са
Научном фондацијом Никола Тесла  
из Америке. Они су расположени да
направе један спомен-парк Николи
Тесли у Шишатовцу са амфитеатром
и јединственим спомеником у свету од
осам метара висине. Постоји план и да
се направи реплика куће Николе Тесле.
Никола Тесла је једно време обитавао
овде у Шишатовцу у манастиру, где је

његов ујак био игуман. Он је ту у ствари
излечио плућа и развијао своје идеје о
електрицитету. Ово овде му је била,
хајде да кажем, иницијална каписла за
каснији рад, истиче Александар.
Према наводима Николе и Алексан
дра, планови су да се село развија у
туристичком смеру, али без занемари
вања пољопривредне производње, а
све са циљем да људи остају на селу и
да се више младих људи определи за
живот у Шишатовцу.
– Значајна је разлика када се освр
нем на Шишатовац на неколико годи
на у назад. За пет година би ово село
могло да буде једно живље и конку
рентно село са више дешавања. 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,
истиче Александар.

З. Поповић
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РУЧНА ИЗРАДА НАКИТА БИЉАНЕ ЛОРБЕК

Рукотворине од порцелана
Предузетник је за мене неко ко од тог
свог рада на тржишту и живи, па у том
смислу нисам предузетник. Не знам како
бих се одважила да напустим посао и кре
нем у предузетништво, не могу да порек
нем страх од таквог корака, али мислим
да ми сада то није ни неопходно. Мени
лично прича са накитом није „бег” од
посла, реалности или шта већ, али могуће
је да ће се питање неког избора појавити
у будућности, каже Биљана Лорбек

Р

учни рад у Србији је
последњих година све
популарнији. Друштве
не мреже попут Фејсбук а
или Инстаграма су у том
смислу веома важне. На
њима се могу уочити разни
предмети ручне израде раз
личитих материјала -  од
накита преко лутака до гар
деробе или обуће. Најчешће
се, ипак, среће накит. Комад
накита је кроз векове имао
своју уметничку и културоло
шку, али и емотивну важност.
Било да је реч о минђушама
или прстењу, накит може да
нас подсети на неке момен
те или на неку драгу особу.
Ако ништа друго, нека огр
лица или наруквица ће већи
ни жена поправити дан. Свој
таленат и љубав према руч
ном раду, накиту и порцела
ну, Биљана Лорбек из Новог
Сада је одлучила да 2017.
године преточи у комаде
накита. Њен бренд Минима
одлик ује аутентичност и
минимализам. Биљана је по

свом првобитном занимању
дипломирани психолог, бави
се психотерапијом. Тренут
но ради као библиотекарка
на Филозофском факултету
у Новом Саду, а накит изра
ђује, најпре из чистог ужива
ња.
– Похађала сам курсеве
керамике у Београду, Новом
Саду и индивидуално ради
ла са неким керамичарима.
Бавила сам се глином у
испрекиданим интервалима,
правила разне употребне
предмете, али се 2017. годи
не страст према стварању
уобличила у одлуку да ћу се
озбиљније бавити керами
ком, тј. израдом накита. Зна
ла сам да ме керамика при
влачи, уживала сам у раду у
атељеима и то је била дуго
година чиста уживанција. 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

Огрлице, минђуше и прстење од порцелана

Биљана Лорбек

бам на тржишту. Привлачила
ме и та цела прича око брен
дирања, позиционирања,
маркетинга, и на тај начин је
настал а Миним а, каже
Биљана.
Манифестације као што су
Београдски ноћни базар,
Новосадски ноћни базар или
Београдски маркет су све
чешћи. То су прилике на
којима се може купити једин
ствени ручно рађени пред
мет. Оригиналност, аутен
тичност и доза уметности су
одлике овог догађаја. Биља
на Лорбек је управо своје
рукотворине излагала на
Новосадском ноћном базару.
– Накит сам први пут изла
гала на Новосадском ноћ

ном базару, учествовала сам
на још неколико манифеста
ција тог типа. Волим да уче
ствујем на базарима, то је
изузетна прилика да се срет
немо са људима и видимо
њихове аутентичне реакције
на накит. Сарађујем са рад
њама у Новом Саду, ускоро
и у Београду где,такође, про
дајем свој накит. Има пуно
света који воли, цени и купо
вином подржава мале пред
узетнике и њихов рад и труд,
говори Биљана.
Од свих материјала за
прављење накита, Биљана
издваја керамику, јер је по
њеном мишљењу најлепши,
али и да је порцелан као
материјал веома захтеван.
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– Одлучила сам да купим
своју пећ, боје, глазуре и да
самостално кренем у своју
причу. До тада нисам никада
радила са порцеланом, али
сам знала да је накит најлеп
ши и најквалитетнији ако је
од порцелана. Купила сам
порцелан и то је, након прво
битног стреса у раду са пор
целаном који је врло захте
ван материјал, нешто што
ме потпуно очарало, буквал
но сам била опчињена пор
целаном. Током обликовања
накита порцелан је специфи
чан, има прелепу боју, фино
ћу, али је исто тако неодо
љив и у крајњем исходу
након печења и глазирања,
објашњава Биљана Лорбек.
Да би се добио један
комад накита од порцелана
потребно је много времена и
стрпљења. Накит се пече
два или три пута, боји и гла
зира. Свако печење траје
пет сати. Наша саговорница
истиче да јој не смета што
много времена проведе за
израд у једн ог прстен а.
Радост ишчекивања резул
тата рада је оно што јој је
најинтересантније, јер се тек
на крају види како ће изгле
дати неки прстен или минђу
ше. Сваки пар минђуша,
прстен или огрлица коју
Биљана изради су прича за
себе. Одишу једном посеб
ном визуалношћу и емоци
јом.
Имати свој бренд је захте
ван посао. Поред, израде
накита, као главног произво
да, марк етинг, дизајн и
реклама су само неке од
ствари којима се мора бави
ти.
– Много људи се бави руч
ним радом, ни сама нисам
била свесна у којој је то мери

док нисам ушла у “handmade
причу”. Претпостављам да
их је натерала потреба за
додатним приходом, али и
потреба за стварањем која
се не може тек тако  занема
рити. Не знам да ли други
људи живе само од тог свог
ручног рада, неко жели да
му то буде искључиво хоби,
неко иде у правцу потпуне
самосталности, отварања
фирме, ширења посла. Ула
жем доста у рекламу, у
дизајн, а пре свега у матери
јал. Поред захтевног и дуго
трајног процеса израде,  
морам се бавити и дизајном
накита, рекламног материја
ла, инстаграм и фејсбук,
јутјуб налогом, набавком
свих могућих детаља и
репроматеријала за накит...
Мислим да ћу ускоро морати
да одредим приоритете јер
има пуно ствари које волим
да радим, али нажалост не
могу све, каже Биљана.
Велик а одговорност која
носи предузетништво може
да буде препрека ка осамо
стаљивању.
Наша саговорница наводи
да страх од покретања соп
ственог посла постоји и да
ће сигурно у будућности
морати да одлучи између
свог тренутног запослења и
израде накита.
– Предузетник је за мене
неко ко од тог свог рада на
тржишту и живи, па у том
смислу нисам предузетник.
Не знам како бих се одважи
ла да напустим посао и кре
нем у предузетништво, не
могу да порекнем страх од
таквог корака, али мислим
да ми сада то није ни неоп
ходно. Мени лично прича са
накитом није “бег” од посла,
реалности или шта већ, 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
још не. Нисам планирала да
одустанем, напротив, плани
рам да упркос свему опста
нем и да се и даље играм,
експериментишем, усаврша
вам. План је да бренд Мини
ма добије још више на својој
аутентичности, препозна
тљивости, да појачам онлајн
продају, да направим сајт, да
се прикључим Etsy продав
ници и да сви заједно ужива
мо у процесу стварања и
лепоти накита од порцелана,
каже Биљана.
З. Поповић
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Витомир
Обренчевић и Ана Јовановић,
Матија Церјак и Сања Ђурасо
вић.
ДОБИЛИ СИНА: Марко и
Марина Дронић -  Лаћарак,
Александар и Жељана Панић
-  Попинци, Немања и Сава
Лекић -  Манђелос, Борисав и
Сузана Котарлић - Засавица II,
Давид и Силвиа Јовнаш - Ста
ра Пазова, Бојан и Наташа
Радојевић -  Рума, Золтан и
Сара Ференци - Никинци, Ђор
ђе и Нина Милиновић - Јарков
ци, Драган и Тања Кукић - 
Јазак, Станко и Милка Шашић
- Витојевци, Петар и Кристина
Чивчић -  Рума, Александар и
Винета Илић - Жарковац, Дар
ко и Мирјана Марковић - Рума,
Зоран и Маријана Ристић - 
Сремска Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Горан и
Зорица Личина - Рума, Анђел
ко и Милена Малић - Љуково,
Игор и Вања Смелов -  Срем
ска Митровица,   Живојин и
Сања Стакић -  Суботиште,
Иван и Драгана Симић - 
Кузмин, Иван и Драгана Мар
чић - Рума, Жељко и Маријана

Коруга -  Сремска Митровица,
Дејан и Ведрана Маљковић - 
Моровић, Стефан и Тамара
Дидановић - Инђија.
УМРЛИ: Ђокић Недељко
рођ. 1955, Рељић Стојанк а
рођ. 1958, Новаковић Радован
рођ. 1928, Мајкић Мирко рођ.
1955, Нађ Радица рођ. 1950,
Сандић Јелка рођ. 1968, Девић
Евица рођ. 1937, Крижњак
Јосип рођ. 1938, Аврамовић
Ђорђе рођ. 1947, Бабић Рад
мила рођ. 1950, Саватић Дани
ца рођ. 1948, Драгићевић
Милисав рођ. 1960, Грађански  
Мара рођ. 1932, Достанић
Драган рођ. 1953, Бурсаћ
Љубомир рођ. 1953, Милојко
вић Миодраг рођ. 1943, Стојко
вић Милан рођ. 1961, Поповић
Илија рођ. 1958, Милошевић
Негосава рођ. 1941, Ковачевић
Радован рођ. 1954, Ђорђић
Живко   рођ. 1950, Бранковић
Славица рођ. 1936, Матић
Миодраг рођ. 1939, Уремовић
Велинка рођ. 1943, Новак Јел
ка рођ. 1960, Михајл овић
Александар рођ. 1931, Триву
новић Станимир рођ. 1960,
Новаковић Милена рођ. 1941.

RUMA
УМРЛИ: Невенка Игрић, рођ. 1931. год, Мирјана Хупик, рођ.
1940. год, Стеванија Куриџа, рођ. 1928. год, Зоран Видицки, рођ.
1939. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ У ПОСТУПКУ
ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У поступку одлучивања о потреби процене утицаја на
животну средину, спроведеном на захтев носиоца про
јекта, Mилован Иванковић из Засавице, улица Војво
ђанска  бр.113, утврђено је решењем број 501-32/2019XI од 15.3.2019.год. да је за предметни пројекат изград
ње пречистача отпадних вода пољопривредног
комплекса, фарме за свиње спратности П+0 и еко
номског објекта (товилиште за свиње) у оквиру
пољопривредног комплекса, фарме за свиње мак
сималне спратности П+1, на катастарској парцели
бр.2770/1 и 2779 к.о. Засавица, потес „Ђурића њиве“ у
Засавици I, на територији града Сремска Митровица,
потребна процена утицаја на животну средину.
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани
зам и заштиту животне средине у Новом Саду, путем
овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7.
Закона о процени утицаја на животну средину (“Службе
ни гласник Републике Србије”,број 135/04, 36/09).
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ОФК Бачк а – Динамо 5:1;
Партизан – Спартак ЖК 1: 3;
Земун – Раднички Ниш 0: 1;
Радник – Напредак 1: 0; Мачва
– Пролетер 2: 1; Рад – Црвена
Звезда 0: 3; Младост – Вождо
вац 3: 1; Војводина – Чукарички
0: 0.

Јавор Матис – Будућност 1:0;
ОФК Бечеј 1918 – Борац 0:0;
ОФК Жарково – Нови Пазар 2:0;
ТСЦ – Раднички 1923 2:0; Теле
оптик – Инђија 1:4; Траyал –
Слобода 2:1; Златибор – Син
ђелић су играли у понедељак;
Металац – Бежанија су играли у
понедељак.

1. Ц. Звезда
2. Раднички
3. Партизан
4. Чукарички
5. Младост
6. Напредак
7. Радник
8. Пролетер
9. Мачва
10. Војводина
11. Спартак ЖК
12. Вождовац
13. ОФК Бачка
14. Рад
15. Динамо
16. Земун

01. ТСЦ
02. Јавор
03. Инђија
04. Раднички
05. Металац
06. Златибор
07. Синђелић
08. Бежанија
09. ОФК Жарк.
10. Трајал
11. Бечеј 1918
12. Будућност
13. Борац
14. Телеоптик
15. Слобода
16. Нови Пазар

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. Звезда 0:1; Зрења
нин: Радн. (З) – Дунав 4:3; Пан
чево: Железн. – Борац 0:1; Н.
Сад: Кабел – Омлад. 0:1; Бачка
1901 – је била слободна.

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

24
21
14
14
12
8
10
8
8
7
7
8
6
4
5
3

3
5
9
8
6
11
5
10
7
9
8
4
7
9
4
9

0
1
4
5
9
8
12
9
12
11
12
15
14
14
18
15

71:14
51:16
40:14
44:22
37:28
30:33
22:32
28:25
15:23
17:23
28:40
23:36
24:43
16:35
17:56
18:41

75
68
51
50
42
35
35
34
31
30
29
28
25
21
19
18

27
27
27
27
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27

17
18
15
13
12
14
10
12
10
10
9
7
6
5
4
2

8
5
5
6
8
2
11
2
7
5
6
8
7
7
5
8

2
4
7
8
6
10
5
12
10
12
12
12
14
15
18
17

56:18
58:24
43:20
32:28
42:28
37:26
26:18
34:31
32:34
24:31
30:34
24:31
22:39
18:38
12:51
12:51

59
59
50
45
44
44
41
38
37
35
33
29
25
22
17
14

КАРАТЕ КЛУБ „ФРОНТ“ СТАРА ПАЗОВА

50 година постојања

01. Хајдук 1912
02. Кабел
03. Омладинац
04. Братство
05. Железничар
06. Динамо
07. Раднички
08. Радн.(СМ)
09. Цемент
10. Младост
11. ОФК Вршац
12. Бачка 1901
13. Борац
14. Ц. Звезда
15. Дунав
16. ЧСК Пивара
17. Радн. (НП)

17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18

13
13
12
10
9
7
6
6
5
5
5
6
5
5
4
3
3

3
2
1
5
4
6
9
5
5
5
4
1
3
3
5
5
4

1
3
5
3
5
5
3
7
8
8
9
10
10
10
9
10
11

СРЕМСКА ЛИГА

23:4
37:13
22:12
31:19
19:13
21:14
20:14
25:24
19:24
14:27
14:19
20:26
21:27
15:23
24:33
16:30
12:31

42
41
37
35
31
27
27
23
20
20
19
19
18
18
17
14
13

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Војка: Сремац – Слога (Е)
1:0; Шид: Раднички – Први Мај
0:1; Бешка: Хајдук (Б) – Једин
ство 3:2; Дивош: Хајдук (Д) –
Татра 1:0; Лаћарак: ЛСК – Хај
дук (Ч) 4:0; Белегиш: Подуна
вац – Југовић 1:0; М. Митрови
ца: Подриње – Борац (Ш) 2:2.

Каратисти „Фронта“

К

арате клуб „Фронт“ у
Старој Пазови обеле
жио је 50 година посто
јања и рада. У Хали „Парк“
додељене су плакете, сам
јубилеј је обележен такми
чарском манифестацијом
„Трофеј Старе Пазове“ на
којој се појавило око триде
сетак карате клубова. Обе
лежавању јубилеја прису
ствовали су и представници
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
ко Војновић. Тешановић је у
категорији млађих сениора
освојио бронзу на Европ
ском првенству у Данској.
У години јубилеја одржа
ла се спортска манифеста
ција под називом „Трофеј
Старе Пазове“ која је оку
пила каратисте из преко
320 клубова широм Србије
и шире. „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
ству Војводине. Данас, само
у Старој Пазови тренира
око стотинак малишана, а
са њима раде четири тре
нера.

01. Први Мај
02. Југовић
03. Подриње
04. Сремац
05. Слога (Е)
06. Борац (Ш)
07. Хајдук (Д)
08. Подунавац
09. Хајдук (Б)
10. Татра
11. Раднички
12. Јединство
13. Слога (Т)
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15
16
16

13
10
8
8
8
7
8
7
6
5
6
4
5
3
0

0
3
5
4
3
6
0
1
3
5
2
5
2
3
0

3
3
3
4
5
3
7
8
7
6
8
7
8
10
16

35

36:14
20:12
25:10
18:13
29:17
24:14
25:13
24:20
27:27
16:15
24:26
18:22
11:25
13:36
2:48

39
33
29
28
27
27
24
22
21
20
20
17
17
12
0

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 – Љуково 1:1.
01. Слобода
02. Железничар
03. Јадран
04. Партизан
05. ПСК
06. Будућност
07. Д. Петровци
08. Рудар
09. Полет
10. Борац (К)
11. Љуково
12. Напредак
13. Борац (М)
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
12
13
12
10
10
7
5
6
6
5
5
4
3
4
1

2
4
1
2
2
1
2
7
3
2
5
0
2
4
1
2

2
1
3
3
5
6
8
5
8
9
7
12
11
10
12
14

33:11
39:6
38:17
50:12
28:25
52:21
28:36
22:17
28:26
33:38
22:27
24:39
19:31
15:36
22:65
8:54

41
40
40
38
32
31
23
22
21
20
20
15
14
13
13
5

МОЛ СРЕМ
Буђановци: Младост – Зека
Буљубаша 1:2; Манђелос: Фру
шкогорац – Граничар 2:1; Срем
ска Митровица: 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;
Бикић До: ОФК Бикић – Напре
дак 1:0; Крушедол: Крушедол
– Хајдук 0:1.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Обилић
04. ОФК Бикић
05. Крушедол
06. Митрос
07. БСК
08. Шумар
09. Слога (В)
10. Напредак
11. Фрушка Гора
12. Граничар
13. Зека Буљуб.
14. Фрушкогор.
15. Слога (Ч)
16. Младост

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
10
10
9
10
10
7
7
5
6
6
6
5
2
2
0

3
4
2
4
0
0
3
2
6
3
3
2
1
3
2
2

0
2
4
3
6
6
6
7
5
7
7
8
10
11
12
14

АК „СРЕМ“

Мауна други
у Србији

Још један успех је забележио
млади тркач АК „Срем“ Мирко
Мауна.
На првенству Србије на путу у
трци на 10.000 метара, која је одр
жана у Крушевцу, освојио је сре
брну медаљу у конкуренцији ста
ријих јуниора и потврдио одличну
форму. Победио је Милош Мале
шевић из АК „Инђија“, док је треће
пласирани био Дамир Клемпић из
ОАК „Београд“.
Услови су били тешки, јер је дан
за овакву врсту такмичења био
сувише топао, али то није сметало
Мирку да оствари ове године још
један вредан резултат.

Мирко Мауна

48:11
40:12
28:14
28:10
31:16
34:28
29:15
26:22
23:19
25:23
19:26
30:27
18:29
9:59
19:50
8:54

42
34
32
31
30
30
24
23
21
21
21
20
16
9
8
2
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Демонстрација силе
Foto: CalcioMercato.com

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

И

спратили смо и последње мече
ве осмине финала Лиге шампи
она. Иако није било толико
изненађења као недељу пре, видели
смо сјајан повратак Јувентуса против
Атлетика. То је и највећи утисак про
шле недеље.
Нисам очекивао да ће Јуве успети
да се извуче из канала у који је упао
после утакмице у Мадриду. Вијати
заостатак од два гола против екипе
каква је Атлетико Мадрид, звучи као
немогућа мисија. То је екипа која рет
ко прима голове, а Дијего Симеоне је
заиста створио армију која гине на
терену и делује утегнуто.
Ипак, десило се чудо. У ствари,
десио се Роналдо. Португалац не
престаје да терорише бившег град
ског ривала и после селидбе на Апе
нине. Најављивао је победу и пролаз
даље, али човек би помислио да су то
само отрцане фразе. Не и у овом слу
чају.
Одржали су Италијани лекцију
Шпанцима, на исти начин на који су
ови њима у првом мечу. Једина раз
лика – гол више. Испрашили су их са
3:0 и исписали историју. Први пут да
је Јувентус успео да се врати после
два гола заостатка из прве утакмице.
Наравно, један човек је најзаслужнији
за то.
Кристијано Роналдо, волели га или
не, је по ко зна који пут демонстрирао
силу и показао зашто је можда и нај
бољи фудбалер свих времена. Кажу

људи, па зато га је Јувентус и паза
рио. И то довољно говори о његовој
величини и утицају који има на екипу.
Урадити и постићи све оно што је овај
Португалац успео за време своје
каријере звучи нестварно. При том,
човек још игра и не намерава да ста
не, иако је загазио у 34. годину. Стр
пао је Јорганџијама три комада и
послао свој тим у четврт финале.
Искрено, нисам његов фан и
мислим да зна да буде прилично ири
тантна појава онако зализан и изде
пилиран, пун себе, објављујући на
друштвеним мрежама искључиво сво
је слике. Али о укусима не треба рас
прављати. Треба човеку честитати и
признати да је најбољи.
И да, мислим да је бољи од Месија.
Зашто? Па зато што је у каријери
мењао неколико клубова за разлику
од овог малог који се учаурио у Барси
и не намерава да оде. Зато што је био
лидер у свакој екипи за коју је играо.
Зато што је доносио титуле својим
клубовима. На крају, узео је титулу
првака Европе са својом репрезента
цијом која је, признаћете, једна осред
ња екипа. Човек пише историју и ми
смо сведоци тога. Свака част.
Исте вечери, Сити је демолирао
Шалке са 7:0 у Енглеској. Једном реч
ју – понижавање. Неозбиљно је при
мити седам комада у било ком момен
ту, а камоли у нокаут фази Лиге шам
пиона. Руку на срце, није да су се
Немци нечем надали у реваншу после

пораза од 3:2 код куће, али баш бро
јати до седам. 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,
добили ветар у леђа за финиш сезоне.
Чека их паклени ритам и борба за
титуле у Енглеској и у Лиги шампиона.
Бајерн није личио на себе у овој
утакмици. Довољно је само било виде
ти тренера Ковача који утучен седи на
клупи и не реагује. Као да је дигао руке
од свега. А можда и управа дигне руке
од њега. Видећемо.
арса је у реваншу добила Лион
са 5:1. Може се рећи, очекиван
расплет. Већ сам писао о томе
да, ако се код куће браните, а најбољи
играч вам је голман, можете да очеку
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
сумње да добијамо новог првака Евро
пе с обзиром на то да је Реал испао.
Гледаћемо сва четири енглеска тима у
завршници, Месија и његову Барсу,
Јувентус и Роналда, полемике око
ВАР технологије... Спремите кокице.
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Првенство
Војводине

У

недељу, 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
24 такмичара и освојили 28
медаља, и то 13 златних,
седам сребрних и осам
бронзаних. Ово је уједно
и пласман за Првенство
Србије.
Злато су освојили: Мио
на Мурић (два пута),  Анђе
ла Перовић, Дуња Ликић,
Андреа Аничић, Биљана
Драгојловић (два пута),
Виктор Урошевић, Јована

Радовановић, Сара Стар
чевић (два пута), Еле
на Милошевић, ката-тим:
Милосављевић, Бјелић и
Жегарац. Сребрне меда
ље су освојили: Хелена
Малбашић, Јована Васић,
Матеја Видовић, Мила
Ликић, Нина Драгојловић
(два пута) и Анђела Перо
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
лић и Марко Радовановић,
али овај пут нису успели да
освоје медаље.
З. П.

Успешно Првенство Војводине за КК „Срем“
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Крос Срема

„Крос Срема“, 39. по реду,
биће одржан у суботу, 23.
марта са почетком у 11 часо
ва, у спортском центру Леје
у Инђији. Како организатори
истичу, у питању је генерал
на проба за јубиларни 40.
„Крос“, који ће бити одржан
у марту следеће године.
– Задњих неколико годи
на „Крос Срема“ је уврштен
у званични календар Атлет
ског савеза Србије и на тај
начин ова спортска мани
фестација је добила значај
какав и заслужује – иста
као је Љубомир Ковачевић,
секретар Савеза спортова
општине Инђија, и додао да
се очекује долазак најеми
нентнијих атлетских и спорт
ских прегалаца из најзначај
нијих спортских институција.
– Такође, долазак су
најавили најбољи тркачи

на средње и дуге пруге из
Србије и региона у свим
узрасним категоријама, а
за најбоље такмичаре обез
беђене су до сада најве
ће новчане награде, као и
медаље и дипломе (за тро
је првопласираних у свим
тркама). Четвртопласирани
и петопласирани добијају
диплому, а пехаре најбољи
сениор и сениорка – каже
Ковачевић и додаје, да
подршка стиже и од стране
локалне самоуправе која, из
године у годину, несебично
помаже одржавање Кроса.
Ковачевић је подсетио, да
је давне 1981. године одр
жан први „Отворени крос
Срема“ и да све до данас,
није прекидана традиција
окупљања најбољих атле
тичара Србије у свим узра
сним категоријама.
М. Ђ.

САВАТЕ БОКС КЛУБ РУМА

Поново
најбољи
у Србији

П

рвенство Србије у асо саватеу
за пионире, кадете и млађе јуни
оре, одржано је 10. марта у рум
ској Хали спортова.
На првенству се надметао 161 так
мичар из 20 клубова, а најуспешнији
клуб био је Савате бокс клуб „Рума“ са
освојених девет златних, шест сребр
них и три бронзане медаље.
– Задовољни смо резултатима

Поново најбољи – СБК Рума

наших спортиста, који су већ две годи
не прваци државе у саватеу. Наша
нова генерација младих спортиста је
пример како у једној малој средини
могу да постигну врхунске резултате и
остваре своје снове – изјавио је тре
нер СБК „Рума“ Миодраг Ракић.

Организатори овог првенства су
били Савате бокс клуб „Рума“ и
Савате савез Србије, а покровите
љи Општина Рума, општински Савез
спортова и Министарство омладине и
спорта.
С. Џ.
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VREMEPLOV
20. март
1997. Београдски студенти
прославили су победничком
шетњом центром града испу
њење њиховог последњег зах
тева -  оставке ректора и сту
дента проректора. То је био и
последњи дан студентског про
теста који је почео 20. новем
бра 1996. због фалсификова
ња резултата локалних избора
у Србији. Студенти су постигли
светски рекорд са 119 дана
свакодневних протест.
21. март
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Кова
чић, аутор поеме „Јама“ (1943),
потресног дела о злочинима у
Другом светском рату у којима
је и сам страдао.
22. март
1876. Рођен српски писац
Борисав Станковић, један од
зачетника модерне српске про
зе. Приказујући живот родног
Врања с краја XIX века, дао и
психолошку анализу личности,
уносећи први пут у српску
литературу еротику и сензуал
ност.
23. март
1903. У демонстрацијама око
5.000 студената, ђака и радни
ка против апс олутистичк ог
режима српског краља Алек
сандра Обреновића које су
организовали студенти соција
листи Димитрије Туцовић и
Триша Кецлеровић, у Београду
је у сукобу с полицијом погину
ло пет, а рањено шест људи.
24. март
1736. У Будиму је мучењем на
точку уморен вођа српских
устаника Пера Сегединац, који
је 1735. у Поморишју, Бачкој и
Посавини подигао Србе против
Беча. Да би застрашиле бун
товне Србе, аустријске власти
су мртвог Сегединца однеле у
Печку и обесиле. Срби су се
дигли на буну због мобилиза
ције у аустријску војску, а уста
нак се проширио међу сељаци
ма. Српски писац Лаза Костић
написао је драму „Пера Сеге
динац“.
25. март
1844. Проглашен је први срп
ски грађански законик, који је
одиграо значајну улогу у прав
ном и друштвеном животу
Србије. Укинут је 1945. дола
ском комуниста на власт.
26. март
1984. Југословенски писац
Бранко Ћопић, један од нај
плоднијих и најпопуларнијих
писаца у периоду после Другог
светског рата, извршио самоу
биство, скоком са моста на
Сави у Београду. Хумориста,
аутор родољубиве и дечије
поезије, Ћопић се сматра
настављачем традиције сео
ске приповетке српског реали
зма.

20. MART 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Спос обност
доброг опажања и
сјајне концентрације
вам помажу да оства
рите своје пословне циљеве.
Важно је да у сусрету са сарадни
цима подстичете креативност у
идејама, јер ускоро вас очекује
заједнички добитак и могућност за
обнављањем неких пословних
договора. Показаће се да партнер
уме да испуни сва ваша очекива
ња. Предстоји вам период нежно
сти и задовољства.
БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно комплик ује
ваш пословни или ста
тусни положај.   Нарочито вам се
не допада чињеница о суженим
могућностима да избор одговара
јућег посла или акције коју бисте
спровели заједно са блиским при
јатељима. Немојте дозволити да
вас неко испровоцира на послов
ни ризик. Чак и у љубавном одно
су неко други диктира правила.
БЛИЗ АНЦ И: Стал о
вам је да оставите
велик и утис ак на
сараднике, али већина
догађаја вам не иде у прилог.
Добро размислите шта све можете
да коригујете у ходу како бисте
деловали убедљиво на оне који се
колебају. Очекује вас добитак или
успех кроз новчане инвестиције. У
односу са партнером прижељкује
те већу емотивну слободу или при
лику да остварите своје намере.
РАК: Очек ују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас
додатно мотивисати да прихвати
те неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених роко
ва. Стало вам је да успоставите
боље разумевање и емотивно
зближавање у односу са вољеном
особом. Пријаће вам путовање.
ЛАВ: Налазите се у
фази креативног успо
на и стало вам је да
побољш ат е
свој
пословни или друштвени статус. У
прилог вам иду нова дешавања и
многе ситуације када се одлучује
о пословним циљевима. Слобод
но преузмите иницијативу како
бисте наметнули своју улогу пред
сарадницима. У љубавној пер
спективи у односу са партнером
важно је да сачувате позитивна
уверења.
ДЕВИЦ А: Делујете
врло промишљено и
стало вам је да придо
бијете нечије повере
ње у различитим ситуацијама.
Све треба да чините плански и у
складу са искуством. Нема разло
га да оклевате, јер у односу на
сараднике имате низ предности
које сада можете да пласирате на
прави начин. У приватном животу
покушавате да ускладите ритам
обавеза.

ВАГА: Ваша снала
жљивост у пословном
смислу доноси само
тренутну сатисфакци
ју и олакшање. Јасно вам је до
које границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке зао
билазне методе као начин да се
ослободите нечије пословне кон
троле или критике. Мимо своје
воље упадате у неке конфликтне
ситуације.
ШКОРПИЈА: Пажљи
во процењујете нова
пословна дешавања,
јер своје идеје треба
да пласирате на правом месту
или пред особом која има довољ
но слуха за сличне интересе. И
даље одбијате да чините компро
мисе када они нису у складу са
вашим моралним начелима. Због
бројних обавеза дешава се да
пропуштате неке важне догађаје у
свом породичном или љубавном
животу.
СТРЕЛАЦ: Неко ће
вас
изнен ад ит и
лошим информација
ма, али уз додатну
упорност и велики напор на крају
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
пликује љубавни живот или однос
са вољеном особом.
ЈАРАЦ: Веома амби
циозно и са нескриве
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
изгледа мирно и предвидиво али
изненадићете се необичним обр
том.
ВОДОЛИЈА: Тек када
јасно
дефин иш ете
листу
прио р ит ет а
многе ствари ће поче
ти да се одвијају у позитивном
правцу. Посебно посветите пажњу
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
изненадио са неким добрим иде
јама.  
РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не
желите да неко ремети или успо
рава ваше пословне планове.
Улажете велику енергију у разли
чите циљеве које сте себи поста
вили. Не дозвољавате да неко
критикује ваш начин рада. Често
се налазите у ситуацији да вам
неко показује своју наклоност.

Crkveni
kalendar
Среда, 20. (7) март
Светих седам свестеномучени
ка Херсонских
Четвртак, 21. (8) март
Свети Теофилакт Исповедник
Петак, 22. (9) март
Св. 40 муч. Севастијских – Мла
денци; Св. 42 муч. Момишићка
Субота, 23. (10) март
Свети мученик Кодрат Коринт
ски
Недеља, 24. (11) март
Свети Софроније Јерусалимски
Понедељак, 25. (12) март
Преп. Симеон Нови Богослов;
Свети Григорије Двојеслов
Уторак, 26. (13) март
Пренос моштију Светог Ники
фора Цариградског

Колач са маком
и џемом
Састојци: 2 јаја, 100 грама
маслаца или маргарина, 1 чаша
млека, 1 чаша шећера, 1 чаша
мака, 1 чаша брашна, 1 прашак за
пециво, мало цимета, џем (око
200 грама)

Припрема: Маслац измутити
са шећером па додати јаја, млеко,
брашно са прашком за пециво,
мак и мало цимета. Добро изјед
начити и сипати у подмазан плех.
Пећи на 190 степени око 40 мину
та. Кад се испече и прохлади пре
сећи на пола и премазати џемом.
На крају се може посути шећером
у праху.

• Бави се спортом, умре
ћеш здравији!!!
• Ко ради умреће од гла
ди, јер нема времена кад
да једе!!!
• Вредности су коначно
добиле на тежини – пале
су на дно!

