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РАДЕНКОВИЋ:РЕКОНСТРУКЦИЈААМБУЛАНТЕ

Ускороновисјајстарогобјекта
У мачван ском селу 

Раден ко вић су запо
че ти радо ви на 

рекон струк ци ји амб у лан те. 
Радо ве финан си ра Кан
це ла ри ја за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма. Згра
да амбу лан те дати ра још 
од дав не 1926. годи не, 
за чију је изгр да њу новац 
издво јио добро твор Сава 
Јан ко вић. Пре ма речи ма, 
секре та ра Месне зајед ни
це Раден ко ви ћа Радо ји це 
Туру ди ћа, ова амбу лан та 
је нека да има ла 16 лежа
је ва, зуба ра, лека ра и јед
ну меди цин ку сестру. Од 
2004. годи не, амбу лан та је 
исе ље на у заку пље ни про
стор Дома кул ту ре, а лекар 
дола зи јед ном недељ но. 

Пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Раден ко
ви ћа Урош Весе ли но вић се 
овом при ли ком захва лио 
Кан це ла ри ји за упра вља
ње јав ним ула га њи ма, јер 
је омо гу ћи ла да се започ
не рекон струк ци ја ста ре 
амбу лан те. Вред ност овог 
про јек та је око 6,5 мили о
на дина ра. Тако ђе, локал
на само у пра ва је још један 
парт нер у овом поду хва ту, 
која је и апли ци ра ла за 
овај про је кат.  

– План је да се радо ви 
завр ше за неких 75 дана, 
али смо доби ли инфор

ма ци ју од изво ђа ча радо
ва да ће се они и рани је 
при ве сти кра ју. Пре седам 
годи на је ура ђе на рекон
струк ци ја кро ва како би се 
обје кат зашти тио од даљег 
про па да ња. Тре ба доста 
тога да се ура ди и надам 
се да ћемо уско ро при су
ство ва ти све ча ном отва
ра њу амбу лан те, рекао је 
Весе ли но вић.

– Пот пу на сана ци ја ове 
амбу лан те ће зна чи ти да 
ће при су ство лека ра бити 
пове ћа но. Од сада ће 
лекар у Раден ко вић дола
зи ти три пута недељ но. 
Овим ће услу га при мар
не здрав стве не зашти ти те 
бити доступ ни ја ста нов ни
ци ма Раден ко ви ћа, рекао 
је начел ник Град ске упра

ве за здав стве ну и соци
јал ну зашти ту Воји слав 
Мир нић. 

Тако ђе, Мир нић је додао 
да је ово дру га амбу лан та 
која се обна вља. Прва је 
обно вље на амбу лан та је 
у Вели ким Радин ци ма. До 
кра ја 2019. годи не биће 
реконструисана још јед на 
амбу лан та и сана ци ја још 
две до кра ја 2020. годи не. 

Петар Самар џић, дирек
тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој гра да, је навео да је 
ово го ди шњи Гра да Срем
ска Митро ви ца рурал но 
ори јен ти сан, што се може 
виде ти и по доса да шњим 
ура ђе ним про јек ти ма, као 
што су пот пу но нова шко ла 
у Мачван ској Митро ви ци, 
сани ра ње кро ва на згра ди 

шко ле у Заса ви ци, ура ђе
на је и бици кли стич ка ста
за од Мачван ске Митро ви
це до Заса ви це, завр ша ва 
се капе ла и црква у Рав њу 
и слич ни. 
– Про јек ти адап ти ра ња и 
сана ци је ова квих про је ка
та су од вели ког зна ча ја, 
нај пре за људе који, кон
крет но, живе у Раден ко
ви ћу. Зна мо, на жалост, да 
је у сели ма при су тан већи 
про це нат ста ри јих људи 
који ма је нај про треб ни
ја услу га лече ња. Ми смо 
насто ја ли овим про јек том 
да здрав стве ну зашти
ту у Раден ко ви ћу учи ни
мо доступ ни јом, рекао је 
Петар Самар џић.
 З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић
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Чека се поштењачина

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Свет је чуд но место, и мења се 
брже него што бисмо пове ро
ва ли. Ево на при мер, 21. век 

је нео би чан век и ми, људи 20. века, 
дакле, сви мато ри што смо на „ви“ са 
разним ново та ри ја ма (мени реци мо 
вибер ства ра нај ви ше недо у ми ца), 
тешко може мо да пра ти мо пра вац. 
Међу тим, веру јем да се сви пита мо 
„куд пло ви овај брод“?

Реци мо, про те сти. Рекао би човек 
шта ту има нео бич но и ново. Али, 
није то баш тако јед но став но. Није у 
21. веку. Дочим је у 20. веку било нор
мал но и јед но став но. Иза ђу људи на 
ули це, испред њих ста не нека поли
тич ка пар ти ја и они лепо изне су сво
је зах те ве. И онда то иде редом… А 
све зави си од при ро де режи ма, ако 
је режим нер во зан и што би рекли „на 
крај срца“, онда раде воде ни топо ви, 
гуме ни меци, изво де се коњи и керо ви 
и тако даље све до тен ко ва, к’о реци
мо 9. мар та. Зах те ви обич но јасни и 
пре ци зни  доле ТВ Басти ља, или да 

се вра те покра де ни гла со ви на локал
ним избо ри ма 1996. или 2000. И тач ка! 
Зна се шта се тра жи, и зна се ко тра жи. 
Али, то је био мрач ни 20. век.

У 21. веку у Срби ји људи три месе ца 
демон стри ра ју и шета ју по Бео гра ду и 
мно гим дру гим гра до ви ма. Режим не 
изво ди ни керо ве ни топо ве, јер нема 
потре бе. Нити се зна ко води демон
стра ци је, а што се тиче зах те ва, они 
су у сфе ри науч не фан та сти ке. Да А. 
Вучић под не се остав ку. Види бога ти? 
Он веро ват но једва чека да удо во љи 
тим зах те ви ма. 

Али, нису само циље ви ових про те
ста про бле ма тич ни. Више ми је нео
бич на та орга ни за ци ја, за коју нико 
не зна из ког тач но цен тра иде. И ко 
ће сести сутра у фоте љу А. Вучи ћа, 
фигу ра тив но рече но? Ови што шета ју 
су мно го про бир љи ви. Као, тра же се 
нова лица, а кад се поја ви неко ново 
лице, онда сви пови чу „ма ко је он и 
где њега нађо сте“. Шета чи и демон
стран ти би воле ли неког висо ко мо

рал ног, неу ка ља ног, чистог и поште
ног, што је леги тим но, али при лич но 
инфан тил но. И да то не буде неко ко 
би само да засед не у фоте љу. Али, ако 
иза бе реш неког ко неће да засед не у 
фоте љу, џабе га бираш, зар не? А ови 
што хоће фоте љу уоп ште нису по уку
су дана шњих демон стра на та. Плус, 
што су већ били у фоте љи, па се зна 
какви су кад засед ну. И тако, то је јед но 
врзи но коло у ком се пре пи ли ћу жеље 
и могућ но сти у Срби ји међ шљи ва ма.

Људи сва ка ко има ју пра во да 
јасно и гла сно иска жу сво је 
неза до вољ ство и на ули ци, 

али би било мно го боље да то неза
до вољ ство иска жу на избо ри ма. А 
ако ова ко наста ве да „раз вла че питу“, 
демон стран ти ће се умо ри ти пре или 
касни је. Нисам ја наро чи то памет на, 
али то смо већ виде ли са демон стра
ци ја ма у вези руше ња Сава ма ле. Било 
јед но вре ме, па пре ста ло. Поче ла 
сезо на годи шњих одмо ра и лето ва ња. 
Али, у Сава ма ли није било Бошка.
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Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED Бундева

у помијари

Тако то бива кад се за послове 
новинара (и новинарки наравно) све 
више  одлучују они који не могу да 

нађу посао ни као таксисти или конобари. 
Јер да би неко био адвокат или лекар, на 
пример, мора да добро нажуља клупу док 
стигне до правосудног испита или 
специјалисте. Пекар, шлосер, апотекар, 
морају такође да заврше некакве школе, 
једноставно, јер тако стоје ствари. Не може 
неко да растеже тесто за бурек ако га 
никад није  видео, па макар га и јео. 
Наравно. у свом послу греше, понекад и 
адвокати, лекари, па зашто би били 
изузетак и новинари. Основна ствар 
културе у било чему јесте, ако треба, 
признати грешку. Због тога не пада круна с 
главе, осим можда будалама, које не 
прихватају истину, макар била очигледна,

Тако се, ето десило да екипа из Радио 
Озона направи грешку која је занимљива 
по томе што нема ни једну чињеницу која 
има везе с мозгом, и што је животно 
неостварива. Испало је да човек, који није 
био чак ни на листи за одборника, а камо 
ли изабран, треба да буде постављен за 
новог митровачког градоначелника. Без 
избора, наравно. Обашка што се 
градоначелник не поставља, него се бира 
гласовима „за“ и „против“ на седници 
градске скупштине. И сви су се на тај тзв. 
новинарски гаф насмејали, да не кажемо 
наругали, осим аутора текста, за који је 
тврђено да је „добијен са меродавног 
места“. Ајде, молим те. Ако изузмемо 
чињеницу да је новинар био мало „глув“, 
односно да је „меродавно место“ понекад 
склоно шали, нарочито кад се од њега 
траже озбиљне информације на неозбиљан 
начин (телефонирањем из кафане, или 
слично), ствар није нејасна. Уосталом, кад 
би „меродавно место“ рекло да Митровица 
више није у Срему, већ у Мрдуши Доњој, да 
ли би се и то прихватило као „меродавно“.
(Јер новинари, ако имају диктафон, ваљда 

не морају да имају мозак. Но, како год, да 
ли из чисте неозбиљности и новинарске 
неписмености, грешка се десила и М 
новине су на њу упозориле без икакве зле 
намере. Грешке се једноставно дешавају у 
сваком послу, али да би се исправиле 
потребно је да онај ко је погрешио то и 
призна. Али, у овом случају то тешко бива. 
Јер, у овом случају, уместо да неписмени и 
неозбиљни новинари признају своју грешку, 
они самоуверено настављају свој 
аналфабетски тулум, уз „аргументе“ да ће 
„сви они видети“ шта ће се десити у 
„наредна два месеца“, када ће се ваљда 
кола сумње преломити преко леђа оних 
који ваљда не верују да се градоначелник 
не бира на изборима. А два месеца свакако 
није довољно време да се обаве и избори 
и формирање скупштине и избор 
градоначелника. Што би рекли наши 
саговорници – о том потом.

Невезано за учињене грешке, које су 
увек могуће, најзанимљивија је 
вриштећа неписмена и недокуцана 

одбрана колега из Радио Озона. Та особа, 
која једва да зна и сва слова новинарског 
заната и у чијој је перцепцији Милица 
Стојадиновић Српкиња „млада партизанка 
бомбу носила“, свакако није биће које 
треба да својим „ауторитетом“ стоји иза 
било кога од новинара. Због тога су је 
ваљда називали бундевом, али не оном од 
које се прави бундевара.

И тако се поново враћамо на питање 
неписмених сподоба које се представљају 
као новинари. Али није само школа битна. 
Два велика српска новинара Александар  
Тијанић и Богдан Тирнанић нису имали 
неке велике официјелне школе. Али они су 
били све, само не интелектуално лењи. 
Ако хоћете да видите да ли неко има макар 
малу жичицу за новинарски занат, 
погледајте које новине чита. Дотична 
„Бундева“ није читала ништа. Осим можда 
хороскопа?  

КОМЕ СМЕТА И ЗАШТО: Владимир Санадер

АРР СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Јав ни
кон кур си

Покра јин ски секре та ри јат 
за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство рас пи
сао је Кон курс за доде лу 
сред ста ва за подр шку 
мла ди ма у рурал ним под
руч ји ма на тери то ри ји АП 
Вој во ди не у 2019. годи ни. 
Кон курс је отво рен до 22. 
апри ла 2019. годи не.

Мла ди пољо при вред ни ци 
са тери то ри је Гра да Срем
ска Митро ви ца, помоћ и 
подр шку у вези са кон кур сом 
могу доби ти у про сто ри ја ма 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
на адре си Све тог Дими три
ја бр.6, а више инфор ма ци ја 
путем теле фо на 610573.

Рас пи сан је Јав ни кон
курс о доде ли бес по врат них 
сред ста ва жен ском пред
у зет ни штву за суб вен ци о
ни са ње тро шко ва набав ке 
маши на, опре ме, софт ве ра 
или услу ге у 2019. годи ни. 
Рок за под но ше ње при ја ва 
је 11. април 2019. годи не.

Додат не инфор ма ци је 
могу се доби ти у Покра
јин ском секре та ри ја ту за 
при вре ду и тури зам путем 
теле фо на 021/4874306 
сва ког рад ног дана, од 10 
до 14 часо ва.

Покра јин ски секре та ри
јат за при вре ду и тури зам 
рас пи сао је неко ли ко јав них 
кон кур са за доде лу бес по
врат них сред ста ва наме ње
них раз ли чи тим субјек ти ма, 
а у функ ци ји уна пре ђе ња 
тури стич ког потен ци ја ла 
и укуп ног при вред ног раз
во ја АП Вој во ди не. Неки 
од кон кур са наме ње ни су  
жен ском пред у зет ни штву, 
кла стер орга ни за ци ја ма, 
послов ним инку ба то ри ма, 
као и удру же њи ма гра ђа на 
за орга ни зо ва ње кон гре са и 
мани фе ста ци ја.

Рас пи са ни су и кон кур
си за доде лу бес по врат них 
сред ста ва микро и малим 
при вред ним дру штви ма 
и пред у зет ни ци ма за суб
вен ци о ни са ње изда та ка 
за набав ку репро ма те ри
ја ла, маши на, опре ме или 
софт ве ра, потом за раз вој 
и реви та ли за ци ју посло ва 
који се сма тра ју умет нич ким 
и ста рим зана ти ма, као и за 
раз вој кре а тив не еко но ми је.

Рок за под но ше ње при
ја ва по овим јав ним кон
кур си ма је 11. април 2019. 
годи не.
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ЈАЗАК

Поче ли радо ви на гасификацији
После при ба вља ња потреб не доку

мен та ци је, запо чео је вели ки посао 
на гаси фи ка ци је ири шке општи не, 

тач ни је 11 насе ље них места ове општи не. 
Радо ви су стар то ва ли 27. мар та у Јаску, 
из јед но став ног раз ло га, што је за ово 
село доби је на прва гра ђе вин ска дозво ла. 
Посао на гаси фи ка ци ји је уго во рен кра јем 
2017. годи не, током целе про шле годи
не је при ба вља на про јект но  тех нич ка 
доку мен та ци ја и доби ја ње гра ђе вин ских 
дозво ла.

Ком плет ни радо ви тре ба ло би да се 
окон ча ју до 28. мар та 2021. годи не.

Почет ку ових радо ва су при су ство ва ли 
Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник Општи
не, Јови ца Бог дан, извр шни дирек тор за 
инве сти ци је у „Срби ја га су“, који је инве
сти тор радо ва, као и Милин ко Циц мил, 
вла сник фир ме „Про монт гру па“, изво ђа
ча радо ва.

Сте ван Кази ми ро вић је ука зао да је 
реч о вели ком про јек ту чија је вред ност 

6,5 мили о на евра. Сем Ири га, као цен тра 
општи не који је гаси фи ко ван, сада сле ди 
гаси фи ка ци ја пре о ста лих 11 насе ље них 
места.

– Кре ну ли смо по запад ној стра ни, од 
Риви це, Врд ни ка, Јаска ка Малој Реме
ти, а радо ви запо чи њу у Јаску 27. мар та. 
У току ове и сле де ће годи не, биће завр
ше ни радо ви на овом вели ком про јек ту, 
који је зна ча јан за нашу општи ну, како 
због тури зма, тако и при вре де и пре ра
ђи ва ча. Сред ства је обез бе дио „Срби ја
гас“, а изво ђач радо ва је „Про монт гру па“. 
Локал на само у пра ва је дала логи стич ку 
подр шку, као и све потреб не дозво ле – 
рекао је Кази ми ро вић. 

– Ми смо обез бе ди ли сред ства за гаси
фи ка ци ју којом ће бити покри ве ни инду
стриј ски про из во ђа чи, тури стич ки објек ти 
као и дома ћин ства. Посао под ра зу ме ва 
око 200 кило ме та ра гасо во да, челич них и 
поли у ре тан ских цеви, а радо ви иду фазно. 
До кра ја ове годи не поје ди ни дело ви ће 

бити спрем ни за гас, а од сле де ће сви. У 
Сре му је Ириг послед ња нега си фи ко ва на 
општи на, ту је и неко ли ко села у срем ско
ми тро вач кој општи ни, а када се при ве ду 
кра ју и радо ви у Белој Цркви, онда ће све 
општи не у Вој во ди ни бити гаси фи ко ва не 
– иста као је Јови ца Бог дан у Јаску.

Милин ко Циц мил, вла сник ком па ни је 
„Про монт груп“ је захва лио „Срби ја га су“, 
као и ири шкој општи ни и Покра ји ни, који 
су омо гу ћи ли поче так овог вели ког посла. 
Он је додао да радо ви стар ту ју у Јаску, 
сле ди Риви ца, па Врд ник, и редом сва 
пре о ста ла села. 

– Укуп но има мо у ири шкој општи ни око 
200 кило ме та ра гасо во да, ако рачу на мо и 
сам Ириг. Ове и сле де ће годи не се ради 
114 кило ме та ра гасо во да у насе ље ним 
мести ма, од тога 85 кило ме та ра гасо во да 
при ти ска до три бара. То је дистри бу тив
на гасна мре жа, потом је 25 кило ме та ра 
дистри бу тив не мре же са при ти ском до 
чети ри бара и 30 кило ме та ра челич них 
цеви сред њег при ти ска до 16 бара. Има
ће мо и седам мер норегу ла ци о них ста
ни ца, а јед на ће бити у Јаску – изја вио је 
Циц мил. 

Он је, са дру ге стра не, и као буду ћи 
кори сник гаса, ука зао да је доста уло жио 
у Ириг, а пла ни ра и даља ула га ња у обла
сти здрав ства и тури зма. 

– Расте број тури ста у ири шкој општи
ни и гаси фи ка ци ја је бит на, и са аспек та 
зашти те и чува ња при ро де, јер је гас еко
ло шко гори во. Што се тиче кућ них при
кљу ча ка, спи ско ви ће се пра ви ти кра јем 
ове и поло ви ном сле де ће годи не, а посто
ји могућ ност да се дома ћин ства при кљу
че током изво ђе ња радо ва, па тада ће 
и цена бити нешто нижа – иста као је 
Милен ко Циц мил.

Гас ће се при кљу чи ти на гасо вод из 
Руме, у Риви ци, тако да ће га већ кра јем 
ове годи не моћи кори сти ти потро ша чи из 
села, где се радо ви на гасо во ду завр ше.

С. Џ.
Сте ван Кази ми ро вић, Милин ко Циц мил и Јови ца Бог дан

Први рад ни дан
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СЕД НИ ЦА СО ИРИГ

У Врд ни ку ће се гра ди ти жича ра

Нови Ста тут Општи не Ириг, рађен 
у скла ду са изме на ма и допу на
ма Зако на о локал ној само у пра

ви, усво јен је на 29. сед ни ци СО Ириг 
која је одр жа на 29. мар та.

Оли ве ра Фили по вић Про тић, начел
ни ца Општин ске упра ве, гово ре ћи 
о новом Ста ту ту је иста кла да је то 
нај ви ши прав ни акт јед не локал не 
зајед ни це и он повла чи оба ве зу, да 
се сва дру га прав на акта ниже прав
не сна ге мора ју уса гла си ти са Ста ту
том. За доно ше ње новог Ста ту та је 
испо што ва на ком плет на про це ду ра, а 
доби је на и сагла сност Мини стар ства 
за држав ну упра ву и локал ну само у
пра ву. 

– Овим Ста ту том су неке рани је 
одред бе задр жа не, а нај ва жни је изме
не се тичу саме Скуп шти не, наи ме 
уме сто доса да шњих 20, већ за сле
де ће избо ре бира ће се 19 одбор ни
ка. Тако ђе, број чла но ва Општин ског 
већа ће, уме сто доса да шњих седам 
плус два, а то пред сед ник и заме ник 
пред сед ни ка по функ ци ји, сма њи
ти на пет. Дефи ни са не су и, доне кле 
изме ње не, над ле жно сти пред сед ни ка 
Општи не и Општин ског већа. Рани је 
је посто ја ла и могућ ност да пред сед
ник има три помоћ ни ка, а сада, зато 
што смо општи на са мање од 15.000 
ста нов ни ка, има мо пра во на јед ног 
помоћ ни ка. Ста ту том су дефи ни са на 
и три обли ка непо сред ног уче шћа гра
ђа на – гра ђан ска ини ци ја ти ва, збор 
гра ђа на и рефе рен дум, а доста је 
изме на веза но и за избо ре у месним 
зајед ни ца ма – поја сни ла је шта доно
си нови Ста тут Оли ве ра Фили по вић 
Про тић.

Она је дода ла и да се све посто је ће 
одлу ке мора ју уса гла си ти са Зако ном 

и Ста ту том, а док се не изме не, посто
је ће оста ју у при ме ни, али само оне 
које нису у супрот но сти са Зако ном о 
локал ној само у пра ви и Ста ту том.

На овој сед ни ци је доне то више 
одлу ка о изме на ма одлу ка о нази ви
ма ули ца у Ири гу, Врд ни ку, Шатрин ци
ма, Вели кој Реме ти и Кру ше дол селу 
и то по ини ци ја ти ва ма гра ђа на.

Посеб ну пажњу је иза зва ла одлу ка 
о изра ди пла на детаљ не регу ла ци
је жича ре Врд нич ка кула – Врд ник. 
Овим пла ном се утвр ђу је оквир на гра
ни ца обу хва та тог про јек та. 

Оли вер Огње но вић, секре тар Коми
си је за пла но ве је ука зао да је основ
ни циљ дефи ни са ње кори до ра и 
регу ли са ње нео п ход них повр ши на 
јав не и оста ле наме не за жича ру. Рок 
за изра ду нацр та је чети ри месе ца, 

сред ства за изра ду обез бе ђу је под но
си лац ини ци ја ти ве, а то је „Про монт 
гру па“, док је обра ђи вач пла на Завод 
за урба ни зам Вој во ди не. Уз овај план 
тре ба ради ти и стра те шку про це ну 
ути ца ја на живот ну сре ди ну, зато што 
се делом нала зи и у Наци о нал ном 
пар ку „Фру шка гора“.

 – Овим доку мен том ће се пре ци
зи ра ти тра са жича ре, као и заштит
ни појас. Били смо и у Вла ди Срби је 
веза но за ову ини ци ја ти ву и држа ва је 
заин те ре со ва на да уче ству је у финан
си ра њу овог про јек та. Тада је било 
речи и о скиста зи у Врд ни ку – рекао 
је одбор ни ци ма Оли вер Огње но вић.

План детаљ не регу ла ци је ће бити 
рађен и за цен тар Врд ни ка, тач ни је за 
парк и пија цу.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО Ириг

Оли ве ра Фили по вић Про тић  Оли вер Огње но вић
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НОБЕ ЛО ВАЦ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Кли мат ске про ме не
не позна ју гра ни це
Два еми нент на свет

ска екс пер та у обла сти 
живот не сре ди не и кли

мат ских про ме на, као гости 
Инсти ту та за низиј ско шумар
ство и живот ну сре ди ну Уни
вер зи те та у Новом Саду, 
били су у посе ти Срем ској 
Митро ви ци, 27. мар та 2019. 
годи не. Про фе сор др Рикар
до Вален ти ни, са ита ли јан
ског Уни вер зи те та  Витер бо, 
добит ник Нобе ло ве награ
де 2007. годи не за мир за 
допри нос у обла сти кли мат
ских про ме на, као и проф. др 
Иван Ива но вич Васе њев, са 
Држав ног Пољо при вред ног 
уни вер зи те та Тимир ја зев из 
Москве, екс перт ФАО (Орга
ни за ци ја за хра ну и пољо
при вре ду) при Ује ди ње ним 
наци ја ма, бора ве ћи у нашој 
земљи, изме ђу оста лог, изра
зи ли су и жељу да посе те 
Срем ску Митро ви цу.

Зна чај ове рад не посе те, 
не само за град, за Инсти
тут и ака дем ску зајед ни цу, 
него и за покра ји ну Вој во ди
ну и држа ву Срби ју, је што 
су кли мат ске про ме не јед
на од нај ва жни јих и гору ћих 
тема дана шњи це. Зага ђе ње 
живот не сре ди не нема гра
ни ца, због тога је нео п ход но 
зајед нич ки реша ва ти про
блем на гло бал ном нивоу.

Пред сед ник Скуп шти не 
Томи слав Јан ко вић био је 
дома ћин екс пер ти ма и њихо
вим сарад ни ци ма, доче кав
ши их у Цар ској пала ти –  
оста ци ма ста рог Сир ми ју ма. 

– Изра жа вам вели ко задо
вољ ство и поча ство ва ни 
смо што сте данас у посе ти  
Срем ској Митро ви ци. Ово 
што ћете данас виде ти је 
само мали део гра да, бога
тог кул тур ног насле ђа, јер је 
дана шња Митро ви ца, одно
сно Сир ми јум, град над гра
дом – казао је Јан ко вић у 
поздрав ном гово ру.

Том при ли ком уру чио је 
про фе со ру Вален ти ни ју 
моно гра фи ју о Сир ми ју му, 
као поклон и детаљ, који ће 
га сећа ти на бора вак у гра ду.

Про фе сор Рикар до Вален
ти ни се захва лио и при јат но 
нас све изне на дио чиње ни
цом, да је већ јед ном био у 
Срем ској Митро ви ци. У емо
тив ном тону обра тио се при
сут ни ма.

– Пре 50 годи на, када  сам 
са мојом поро ди цом путо вао 
кроз тада шњу Југо сла ви
ју, зау ста ви ли смо се овде и 
отац нас је  одвео на ручак у 
ресто ран поред Саве. Нарав
но, пеј заж се про ме нио, све 
се про ме ни ло, али  је лепо 
и дра го ми је што сам овде 
поно во – рекао је про фе сор. 

Офи ци јел ни део запо чео је 
гово ром про фе со ра др Саше 
Орло ви ћа, дирек то ра Инсти
ту та за низиј ско шумар ство 
и живот ну сре ди ну, који нас 
је упо знао са циље ви ма рад
не посе те дво ји це екс пе ра та 
нашим кра је ви ма.

– Као дома ћин свет ским 
екс пер ти ма, Инсти тут има 
посеб ну част и задо вољ ство 
што их је уго стио, јер су обо
ји ца струч ња ци за кли мат ске 
про ме не, наро чи то област 
кру же ње угље ни ка у при ро
ди, еми си је угљендиок си да, 
који, као што зна мо даје ефе
кат ста кле не баште и погор
ша ва кли мат ске усло ве. Ми 
данас има мо зада так, кроз 
ову сарад њу, да обез бе ди
мо боље газдо ва ње шума
ма, тако да по билан су буде 
пози тив на, одно сно да се 
више усва ја угљендиок си да 
и угље ни ка, мање да отпу

шта, како би се сма њио тај 
нега ти ван ути цај – рекао је 
Орло вић и додао, да су шуме 
у Вишњи ће ву и Моро ви ћу нај
бо ље шуме које има Срби ја.

Про фе сор др  Рикар до 
Вален ти ни је иста као да у 
Вој во ди ни посто ји зна ча јан 
потен ци јал шума, пре ле пи 
пеј за жи.

– То је зна чај но за бор бу 
про тив кли мат ских про ме на и 
гло бал ног загре ва ња, а шуме 
нам пома жу у томе. 30 посто 
тери то ри је Срби је покри ве но 
је шумом. То ме је импре си
о ни ра ло, посеб но разно вр
сност дрве ћа које се нала зи 
овде – изја вио је Вален ти ни.

О зна ча ју зајед нич ког про
јек та и сарад њи, про фе сор 
Иван Васе њев је рекао да 
сара ђу је са Инсти ту том већ 
девет годи на.

– Надам се да ће се ова 
сарад ња и наста ви ти и да ће 
бити кори сна за нау ку и чове
ка уоп ште – под ву као је Васе
њев.

Раз ме на зна ња и иску ства, 
при ме на нових тех но ло ги ја 
за мони то ринг, нео п ход на је 
како би се ризи ци веза ни за 
еко ло шке систе ме све ли на 
мини мум. Нај бит ни је у све
му овом је што су струч ња ци 
пове за ни и раде за добро бит 
чове чан ства.

 Г. Томац 

Томислав Јанковић уручује моно гра фи ју проф. др Рикар ду Вален ти нију

проф. др Саша Орло вић проф. др Иван И. Васе њев
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Дру га фаза изград ње нове згра
де Основ не шко ле „Јован Попо
вићׅ“ су у току. Овај обје кат је 

почео да се гра ди у новем бру 2018. 
годи не, финан си је је издво ји ла Репу
бли ка Срби ја, Покра јин ска Вла да и 
Град Срем ска Митро ви ца. Завр ше
так радо ва је пред ви ђен за сеп тем бар 
2020. годи не. Пре ма речи ма дирек то ра 
Основ не шко ле „Јован Попо вић“ Сло
бо да на Сто јиљ ко ви ћа након завр шет
ка изград ње објек та сле ди и пот пу но 
опре ма ње нове шко ле.

– Да ли ћемо се баш у сеп тем бру 
2020. годи не усе ли ти у нови обје кат, то 
је пита ње због опре ма ња. Не веру јем 
да ће успе ти цела шко ла да се одјед
ном опре ми. Засад, посто ји вели ка 
могућ ност да ћемо успе ти и да брзо 
опре ми мо и у саму шко лу, али виде ће
мо. Ком плет но усе ље ње је пред ви ђе но 
за јану ар 2021. годи не. Сам обје кат ће 
бити завр шен и пре рока, каже Сто јиљ
ко вић. 

Сада шњи обје кат шко ле дати ра од 
1960. годи не. Због стал ног про ки шња
ва ња, про бле ма са стру јом и уру ша ва
ња згра де, која је самим тим опа сна за 
без бед ност деце и запо сле них, Град 
Срем ска Митро ви ца и Покра јин ска 
Вла да су уви де ли у изград њи новог 
објек та при о ри тет. Како, наво ди дирек
тор шко ле Сло бо дан Сто јиљ ко вић, он 

је пре за до во љан брзи ном којом се овај 
вели ки про је кат завр ша ва.

Шко ла ће бити ком плет но опре мље
на како би се могла изво ди ти савре ме
на наста ва. Ја могу сло бод но рећи да 
ће бити јед на од пет нај бо љих у Срби ји, 
што се тиче и опре мље но сти и функ ци
о нал но сти. Нагла сио бих да наша шко
ла има одлич не настав ни ке и учи те ље, 
а када се то спо ји са новим усло ви ма 
рада у новој шко ли, сигур но ћемо доби
ти један мно го бољи ква ли тет наста ве. 
Ми већ кори сти мо диги тал не уџбе ни ке 
и доста каби не та у овом објек ту је при
ла го ђе но диги тал ној наста ви, као што 
је језич ки каби нет, где посто ји интер ак
тив на табла, визу ел на опре ма и диги
тал ни уџбе ник. Сигур но је леп ше и лак
ше учи ти и ради ти у таквим усло ви ма, 
наво ди Сто јиљ ко вић.  

Пре ма пред ви ђе ном про јек ту, посто
ја ће каби нет ска наста ва, а изме ђу две 
учи о ни це ће посто ја ти при прем ни каби
нет за настав ни ке. 

–Тако ђе, пред ви ђе но је да посто ји 
и јед на посеб на про сто ри ја за при јем 
роди те ља. Неће бити меша ња роди
те ља са настав ни ци ма или уче ни ци
ма. На при мер, када роди тељ дође на 
сарад њу, пор тир ће га упу ти ти на про
сто ри ју где ће саче ка ти учи те ља или 
раз ред ног ста ре ши ну. Роди те љи више 
неће мора ти да чека ју по школ ским 

ход ни ци ма, обја шња ва дирек тор.
Нова шко ла ће има ти про ду же ни 

бора вак, као и пот пу но рекон стру и са ну 
салу за физич ко вас пи та ње.

– Про ду же ни бора вак има мо у овој 
сада шко ли, тим сам задо во љан како 
функ ци о ни ше. Ми смо из соп стве них 
сред ста ва уло жи ли да се тај днев
ни бора вак и оства ри. Искре но, нисам 
оче ки вао да ће бити толи ки број деце, 
Сала ће бити у скло пу шко ле. Рекон
стру и са ће се посто је ћа сала, јер задо
во ља ва потре бе шко ле, нема потре бе 

Ниче нова
основна школа

Дру га фаза изград ње Основ не шко ле „Јован Попо вић“

Сло бо дан Сто јиљ ко вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Посета амбасадора 
Немачке

Срем ску Митро ви цу је у поне де
љак 25. мар та посе ти ла Њего ва 
ексе лен ци ја амба са дор Саве зне 

Репу бли ке Немач ке у Срби ји Томас 
Шиб. Овом при ли ком, амба са дор се 
састао са гра до на чел ни ком Срем ске 
Митро ви це са којим је раз го ва рао о 
еко ном ској сарад њи и по тен ци ја лу 
који нуди овај град на Сави. Како је и 
сам амба са дор Томас Шиб иста као, 
Немач ка ће насто ја ти да охра бру
је при вред ни ке да дола зе у Срем ску 
Митро ви цу. Гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер је навео да се нада да ће у 
даљи раз вој и Срем ске Митро ви це и 
Срби је бити при сут на подр шка и Саве
зне Репу бли ке Немач ке, али и Амба са
де Немач ке у Срби ји. 

– Ми смо ука за ли на одре ђе не про
бле ме које има мо, а то су про бле ми 
који се тичу пре чи шћа ва ња отпад
них вода и инфра струк ту ра у обла
сти тури зма. Пред ста ви ли смо и неке 
наше пла но ве који нас оче ку ју у будућ
но сти, рекао је Сана дер. 

Затим, немач ки амба са дор Томас 
Шиб је у прат њи госпо ди на Мати а са 
Шикор ског, рефе рен та за поли тич ка 
пита ња и  мигра ци је Амба са де Немач
ке и начел ни ка Град ске упра ве за соци
јал ну и здрав стве ну зашти ту госпо ди
на Воји сла ва Мир ни ћа, те пре зби те ра 
митро вач ке жупе монс. Еду ар да Шпа
но вића и веле ча сног Иви це Зрна посе
тио Кари тас у Срем ској Митро ви ци. 

Пред ста вље ни су про јек ти који се 
реа ли зу ју у Митро вач ком Кари та су: од 
про гра ма кућ не неге и помо ћи у кући, 
пали ја тив не неге, Сер ви са за рен
ти ра ње меди цин ских и инва лид ских 
пома га ла за негу у кућ ним усло ви ма, 
Днев ног цен тра за осо бе са инва ли ди
те том, па до про је ка та који су у пла ну 
за реа ли за ци ју. На овај начин је обе
ле же на деце ни ју и по дуга сарад ња 
изме ђу митро вач ког Кари та са и раз
ли чи тих инсти ту ци ја СР Немач ке које 
су про грам ски и про јект но подр жа ва ли 
наш раз вој: Мре жа Кари та са Немач
ке   ДЦВ, Мини стар ство  за еко ном
ску сарад њу и раз вој,  Немач ка аген
ци је за међу на род ну сарад њу  ГИЗ  
и  Амба са да  СР Немач ке у Бео гра
ду. Коор ди на тор ка Кари та са у Срем
ској Митро ви ци Кри сти на Дра ги шић је 
овом при ли ком наве ла да се нада да 
ће се цело куп на сарад ња наста ви ти.

– Ова посе та зна чи да смо на пра
вом путу и то ује ди ње ни у бор би за 
досто јан ствен живот чове ка, уз осна
жи ва ња осе тљи вих гру па у подр шци за 
све тли ју будућ ност без сиро ма штва и 
соци јал не искљу че но сти, рекла је Кри
сти на Дра ги шић.

Амба са дор СР Немач ке Томас Шиб 
је посе тио и КП Завод, где је са чел
ни ци ма вођен раз го вор о про јек ту 
изград ње ази ла за напу ште не псе,  
које је помо гла Вла да Немач ке. 

 З.П.

да се напра ви нова, наво ди Сто јиљ ко
вић.

У сада шњој згра ди Основ не шко
ле „Јован Попо вић“ посто ји кухи ња, а 
пре ма речи ма дирек то ра Сло бо да на 
Сто јиљ ко ви ћа, у новој шко ли ће кухи
ња бити мно го већа и про фе си о нал ни
ја. Пред ви ђе но је да то буде ком плет
но наме ште на школ ска кухи ња која ће 
спре ма ти и гото ва јела, а то ће ауто
мат ски зна чи ти више запо сле них у делу 
помоћ ног осо бља. 

Сло бо дан Сто јиљ ко вић сма тра да ће, 
када се спо ји посто је ћи кадар и нови 
обје кат, наста ти јед на шко ла са савре
ме ном наста вом, без фрон тал ног рада, 
са више интер ак ци је са децом. Самим 
тим, шко ла ће поста ти и кон ку рент ни ја.

– Роди тељ сада може да упи ше дете 
у било коју шко лу, није тери то ри ја ло но 
одре ђе но, као пре. Ако у гра ду посто
ји шко ла са одлич ном кадром и усло
ви ма рада, нарав но да ће роди тељ 
поже ле ти да дете иде у такву шко лу. 
Ја ћу се тру ди ти, док сам дирек тор, 
да усме рим шко лу у том прав цу. Неће 
није дан роди тељ дове сти сво је дете у 
неку шко лу на лепе очи, већ је зада так 
мене као дирек то ра, и свих запо сле них 
да шко лу учи ни мо бољом и самим тим 
кон ку рент ни јом. Мислим да ћемо то и 
пости ћи новим објек том шко ле, гово ри 
Сто јиљ ко вић. З. Попо вић

Ф
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Исхо ди уче ња и стан дар ди зна ња
Дана 25. мар та 2019. 

годи не у ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ одр жа но је 

струч но пре да ва ње на тему 
„Исхо ди уче ња и стан дар ди 
зна ња у основ ном обра зо ва
њу“. Пре да ва чи су били учи
те љи шко ле, а семи на ру су, 
поред рад ни ка шко ле, при су
ство ва ли и чла но ви Школ ског 
одбо ра и Саве та роди те ља, 
пред став ни ци Град ске упра
ве за обра зо ва ње, пред став
ни ци Висо ке шко ле стру ков
них сту ди ја за обра зо ва ње 
вас пи та ча и инфор ма ти ча ра, 
и про свет ни рад ни ци из шко
ла „Јован Јова но вић Змај“ 
и „Све ти Сава“ из Срем ске 
Митро ви це.

Про је кат, који је овом при
ли ком пред ста вљен увод ном 
реч ју дирек то ра шко ле др 
Ђор ђа Цви ја но ви ћа, бази ран 
је на уну тра шњој еду ка ци ји по 
угле ду на напред не обра зов
не систе ме зема ља у окру же
њу. Циљ пре зен та ци је, дирек
тор је дефи ни сао потре бом за 
про ме на ма у наста ви, које ће 
се дуго роч но испла ти ти шко
ли у погле ду пове ћа ња ква ли
те та наста ве и ефи ка сно сти 
уче ња.

Учи те љи „Баји ће ве“ шко ле, 
који заси гур но има ју нај ве ћи 
ути цај над про це сом наста ве 

и уче ња у учи о ни ци, дефи ни
са ли су на струч ним акти ви ма 
нај ак ту ел ни је теме, јед ну од 
њих раз ра ди ли и пре зен то
ва ли овом при ли ком у виду 
семи на ра. При том су испла
ни ра ли кон цепт пре по ру ка 
при ме не зна ња из стру ке у 
прак си, кон сул ту ју ћи тео риј
ска сазна ња и осла ња ју ћи се 
на савре ме не европ ске тен
ден ци је.

Да би били сигур ни да су 
на пра вом путу, напи са ли су 
струч ни чла нак и дали га на 
обја ву у часо пи су за тео ри ју 
и прак су савре ме ног вас пи та

ња и обра зо ва ња „Педа го шки 
запи си“. Уред ник часо пи са, др 
Дејан Сави че вић, иско ри стио 
је при су ство ску пу и похва лио 
посве ће ност учи те ља и ква ли
тет напи са ног члан ка, који је 
садр жај но и тех нич ки задо во
љио про пи са не усло ве и зах
те ве, и као такав без при мед
би про шао све три рецен зи је.

Овим поду хва том колек тив 
шко ле је дока зао, да уну тра
шњој рефор ми наста ве не 
тре ба ју вели ке одлу ке мини
ста ра, и да није потреб но чека
ти вели ке држав не рефор
ме. Спо соб ност про свет них 

рад ни ка „Баји ће ве“ шко ле да 
упра вља ју дина ми ком гру пе 
и вешти ном пре да ва ња, нуди 
смер ни це и дру гим шко ла ма 
да иско ри сте соп стве не капа
ци те те, под се те се тео риј ских 
дидак тич копеда го шких зна
ња и уна пре де наста ву, кори
сте ћи савре ме не настав не 
мето де, како би моти ви са ли 
уче ни ке на бољи рад и већа 
постиг ну ћа.

У сва ком слу ча ју, нај ве ћу 
корист од овог вида цело жи
вот ног обра зо ва ња, има ће 
уче ни ци.

др Ђор ђе Цви ја но вић

Дета љ са струч ног пре да ва ња

Ново рад но вре ме
уго сти тељ ских обје ка та
Доне та је нова одлу ка о 

изме на ма и допу на ма 
одлу ке о рад ном вре

ме ну у уго сти тељ ским, трго
вин ским и занат ским објек
ти ма на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це, она сту па на сна
гу у субо ту 30. мар та. Под се
ћа мо, ова одлу ка је доне се на 
на Сед ни ци Скуп шти не Гра
да Срем ска Митро ви ца 22. 
мар та 2019. годи не. Рад но 
вре ме уго сти тељ ских обје ка
та као што су кафи ћи, ресто
ра ни и ноћ ни клу бо ви оста је 
непро ме ње но. Нова изме на 
се нај ви ше одно си на бен
зин ске пум пе, у про сто ру у 
ком се про да је хра на и пиће. 
Оне ће од сада бити сма тра
не као уго сти тељ ски објек ти.

– Рад но вре ме бен зин
ских пум пи  ће бити од 05.00 
часо ва до 23.00 часа рад ним 
дани ма и неде љом, док ће  

у лет њем пери о ду бен зин
ске пум пе ради ти рад ним 
даном до 24.00 часа, а пет
ком и субо том од 05.00 до 
01.00. Ово се одно си на део 
про сто ра бен зин ске пум пе у 
ком се слу жи хра на и пиће, 
у оста лом делу објек та моћи 
ће нео гра ни че но да се оба
вља делат ност. Про да ја 
алко хо ла се мора огра ни чи
ти до 23.00 часа. Све бен
зин ске пум пе мора ју сво је 
рас хлад не витри не закљу ча
ти, одно сно на вид но место 
обе ле жи ти да је у том пери
о ду забра ње на про да ја алко
хо ла. Кре ће мо у интен зи ви
ра не кон тро ле, где ће осим 
тих уго сти тељ ских обје ка та 
и бен зин ских пум пи бити и 
трго вин ски објек ти који су 
реги стро ва ни за сво ју делат
ност. Зна чи, њихо во рад но 
вре ме је утвр ђе но као и за 

бен зин ске пум пе, рекао је 
кому нал ни инспек тор Милош 
Маџић. 

Он је навео и да ће трго
вин ски објек ти који про да
ју алко хол, моћи да раде 
од 05.00 до 23.00 часа, док 
ће се пека ре тре ти ра ти као 
трго вин ски објек ти. Казна за 
пред у зет ни ка је 40.000 дина
ра, за при вред но дру штва 
и дру га прав на лица казна 
је 80.000 дина ра. Тако ђе, 
Маџић је навео да ће се у 
првом пери о ду људи упо зо
ра ва ти, а не кажња ва ти.

Од 28. мар та 2019. годи
не сту пио је на сна гу нови 
пра вил ник о поста вља њу и 
укла ња њу мањих мон та жних 
обје ка та. Нај ве ћи про блем у 
том сми слу су лет ње баште. 

– Ско ро је био саста нак 
гра до на чел ни ка и пре ду зет
ни ка који има ју лет ње баште. 

Тада је пре до чен нови пра
вил ник. Од сада сва ка башта 
мора бити у одре ђе ним 
габа ри ти ма који су про пи
са ни реше њи ма. Има неких 
назна ка, посеб но у пешач кој 
зони, да ће се исцр та ти гра
ни це. У пешач кој зони или 
зона ма где се кре ћу вози
ла, баште ће бити у оба ве зи 
да има ју заштит ну огра ду. 
Пред ви ђе на казна је 40.000 
дина ра, навео је Маџић. 

З. П.

Милош Маџић
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ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Про лећ на
сад ња дрво ре да
У Срем ској Митро ви ци 

је запо че та про лећ на 
сад ња дрво ре да. Завр

ше на је сад ња у Насе љу 25. 
мај, Нова Бату то ва ули ца, 
Вој во де Сте пе, Све то за ра 
Мел ти ћа, а у пла ну је да се 
сад ња ура ди и у Ули ци кра
ља Петра. У сре ду, 27. мар та 
у Маса ри ко вој ули ци, рад ни
ци ЈКП „Кому на ли је“ су попу
ња ва ли дрво ре де на који ма 
није било сад ни ца дрве ћа. 

– У нашем гра ду биће заса
ђе но укуп но око 120 сад ни ца 
дрве ћа. У наред ном пери о
ду оче ку је мо и при сти за ње 
више го ди шњих пере на, којих 
ће бити око 100. Врсте дрве
ћа која су заса ђе на или ће се 
сади ти у наред ном пери о ду 
су кугла сти јасе но ви, јаво ри, 
лири ја ден дрон, ликви дам

бер, кори лус, липа, јуди но 
дрво, црве но ли снио јавор и 
тује. Наш град ће са првим 
зра ци ма сун ца и озе ле не ти, 
рекла је порт па рол ка ЈКП 
„Кому на ли је“, Тама ра Мил
ко вић.

 З. П.

Штрајк рад ни ка Поште

Неза до вољ ни рад ни
ци Поште у Срем ској 
Митро ви ци су у четвр

так 28. мар та сту пи ли у јед
но ча сов ну обу ста ву рада. 
Овим про те стом, запо сле ни 
у митро вач кој Пошти су се 
при ду жи ли штрај ку Глав ног 
поштан ског цен тра у Зему
ну. Пре ма речи ма оку пље
них рад ни ка, њихов штрајк је 
само ор га ни зо ван, огра ђу ју ћи 
се од Син ди ка та. Бољи усло
ви рада, пове ћа ње пла та, 
али и бро ја извр ши ла ца су 
неки од зах те ва неза до вољ
них рад ни ка. 

Пре ма речи ма запо сле них, 
пре 12 годи на, 2007. годи не, 
пла та је изно си ла 36.000 
дина ра. Сад, 2019. годи
не, пла та је мања за десет 
про це на та. Јед но ча сов на 
обу ста ва рада запо сле них у 
Пошти Срем ске Митро ви це 
је, пре ма речи ма оку пље них, 
подр шка Глав ном поштан
ском цен тру у Зему ну, који је 
у штрајк при сту пио 22. мар
та. Тако ђе, рад ни ци су иста
кли да ова обу ста ва рада 
није ника ко поли тич ки обо
јен, како гово ре Син ди кал не 
вође, већ да они желе боље 

усло ве у који ма од свог рада 
могу да живе.

Послед ња инфор ма ци ја 
коју је наша редак ци ја доби
ла до закљу чи ва ња овог 
бро ја М нови на, јесте да је 
штрајк обу ста вљен. Дого вор 
о пре ки ду обу ста ве рада је 
постиг нут у неде љу 31. мар
та изме ђу запо сле них Поште 
Срби је и пот пред сед ни ка 

Вла де и мини стра уну тра
шњих посло ва Небој ше Сте
фа но ви ћа. Дого во ре но је да 
се до 4. апри ла 2019. годи не 
запо сле ни ма испла ти зара да 
из доби ти Поште Срби је за 
2017. годи ну, а до 24. апри ла 
2019. годи не би тре ба ло да 
се испла ти зара да из доби
ти за 2018. годи ну. Пре ма 
постиг ну том дого во ру, сви 

мате ри јал но угро же ни рад
ни ци Поште Срби је доби ће 
јед но крат ну помоћ од 20.000 
дина ра. Тако ђе, дого во ре но 
је да се више рад ни ка запо
сли у основ ној делат но сти, а 
не на кан це ла риј ским мести
ма. Запо сле ни ма је гаран то
ва но да није дан рад ник који 
је уче ство вао у штрај ку неће 
бити кажњен.  З.  П.

Рад ни ци Поште

Тама ра Мил ко вић

Штрајк је обу ста вљен 31. мар та након дого во ра запос ле них са Вла дом Срби је о 
испла ти зара де из доби ти пред у зе ћа и пове ћа њу бро ја рад ни ка  
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АПРИ ЛУ У ИРИГУ

Дру ги део сај ма „ВИВО“
Саста нак чла но ва Саве та Сај

ма вино гра дар ства и воћар ства 
„ВИВО“ одр жан је 28. мар та. 

Раз ма тран је ток при пре ма за дру ги 
део сај ма, под се ти мо први је одр жан у 
децем бру у врд нич ком „Тер ма лу“, који 
би 14. апри ла тре ба ло да се одр жи у 
Ири гу, на игра ли шту фуд бал ског клу ба.

На овом делу сај ма посе ти о ци ће 
моћи да погле да ју изло же ну опре му, 
маши не, трак то ре, раз не ала те, а као и 
у првом делу, чуће и реч стру ке, веза но 
за про да ју воћа и вина, агро тех нич ку 
зашти ту и мере аграр не поли ти ке. 

Осни ва чи сај ма „ВИВО“ су Аген ци ја 
за рурал ни раз вој општи не Ириг и Удру
же ње „Агро про фит“ из Новог Сада.

По окон ча њу састан ка, одр жа на је 
кон фе рен ци ја за нови на ре на којој 
је Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не ука зао на два вели ка циља 
овог сај ма. Први је пру жа ње подр шке 
раз во ју вино гра дар ства и воћар ства, 
да се пла ни ра сад ња у скла ду са пре
ра дом и изво зом, као и ква ли те та и 
стан дар да који важе у све ту.

 – Као изра зи то воћар сковино гра
дар ско под руч је, ми смо живот но заин
те ре со ва ни да у овом сек то ру има мо 
сигур ност. Зато подр жа ва мо ини ци
ја ти ву да се што више воћа ра оку пи 
у Ири гу, на нашем сај му. Дру го, сајам 
је добар поку шај да афир ми ше мо ову 
делат ност и да про из во ђа чи могу да 
виде савре ме не маши не и да чују како 
да пове ћа ју род ност – ука зао је Сте ван 
Кази ми ро вић.

Федор Пушић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој је иста као, да ће поред 
изло жбе ног дела, бити и панел диску
си ја на акту ел не теме у воћар ству, на 
при мер о изво зу воћа, избо ру сад ног 
мате ри ја ла, као и обра ди воћ ња ка.

 – Сајам је искљу чи во вино гра дар
ства и воћар ства, и циљ нам је да 
Ириг доби је јед ну мани фе ста ци ју која 
ће пред ста ви ти Ириг упра во као пре

сто ни цу воћар ства и вино гра дар ства 
Срби је. Сајам ће ујед но обје ди ни ти све 
мани фе ста ци је које већ има мо, али на 
којем ћемо, уз стру ку и нау ку, про мо ви
са ти нове начи не рада у овој обла сти 
– рекао је Пушић.

Про фе сор др Зоран Кесе ро вић, пред
сед ник Саве та ири шког сај ма „ВИВО“ 
гово рио је о воћар ству овог кра ја.

 – Ириг је постао врло озбиљ на и 
пре по зна тљи ва општи на, не само у 
Срби ји, у уво ђе њу савре ме них тех но
ло ги ја. Када смо кре ну ли 2005. годи не 
са првим заса ди ма који су подиг ну ти 
у Малој Реме ти, врло брзо се та тех
но ло ги ја раши ри ла и код дру гих про
из во ђа ча. Мислим да је сада Фру шка 
гора поста ла тре ћа или четвр та реги
ја у уво ђе њу савре ме них тех но ло ги
ја и по про из вод њи јабу ке у Евро пи. 
Воћар ство је поста ло вео ма важна гра
на и модел који је пока зао да, када се 
реша ва ју еко ном ски про бле ми, онда се 
реша ва ју и соци јал ни и демо граф ски. 
Ми смо задр жа ли мла де људе на Фру

шкој гори, упи су ју факул те те и оста ју 
на сво јим има њи ма. Ова мани фе ста
ци ја је зна чај на, јер све добро што се 
деси ло је захва љу ју ћи зна њу и инфор
ма ци ја ма, а да би се до тога дошло ови 
сај мо ви су вео ма зна чај ни – ука зао је 
про фе сор Зоран Кесе ро вић. 

Он је додао да ће се на април ском 
делу сај ма моћи чути о интен зив ном 
воћар ству, шта је пер спек тив но када је 
воћар ство у пита њу, при ме ни меха ни
за ци је, пче лар ству, које је насло ње но 
на воћар ство и вино гра дар ство, меха
ни за ци ји….

– Мислим да би овај сајам тре ба ло 
да пре ра сте у спе ци ја ли зо ва ни сајам, 
јер таквих нема у Срби ји и окру же њу. 
Ова квом мани фе ста ци јом и сај мом, 
Ириг би тре бао да доби је место које 
заслу жу је, јер је нај ви ше ура дио на 
уво ђе њу савре ме них тех но ло ги ја, пре 
све га у про из вод њи јабу ке, али ту има 
про сто ра и за дру ге воћ не врсте које су 
дефи ци тар не у Евро пи – закљу чио је 
про фе сор Кесе ро вић. С. Џаку ла

Федор Пушић, др Зоран Кесе ро вић и Сте ван Кази ми ро вић

СТА РА ПАЗО ВА

Стра те ги ја одр жи вог раз во ја
У згра ди Општи не Ста ра Пазо ва 

је одр жан тре ћи по реду саста нак у 
скло пу обим ног посла изра де Стра те
ги је одр жи вог раз во ја општи не Ста ра 
Пазо ва у пери о ду од 2021. до 2031. 
годи не.

Реч је о стра те шки важном доку мен
ту који тре ба да посе ду је сва ка локал
на само у пра ва и који ће дефи ни са ти 
циље ве и начи не како до њих доћи 
када је у пита њу осна жи ва ње локал не 
еко но ми је, раз ви ја ње здра ве, сигур не, 
рав но прав не и про све ће не зајед ни це, 
као и очу ва ње живот не сре ди не која ће 

бити доступ на сви ма.
На тре ћем рад ном састан ку гру пе 

за уна пре ђе ње дру штве них делат но
сти, при су ство ва ли су пред став ни ци 
локал не упра ве, шко ла, инсти ту ци ја 
кул ту ре, меди ја, јав них уста но ва, Дома 
здра вља и Поли циј ске ста ни це. Ради
ло се на дефи ни са њу циље ва веза них 
за уна пре ђе ње соци јал не зашти те, 
систе ма обра зо ва ња, кул ту ре, спор
та, без бед но сти, омла дин ске поли ти
ке и цивил ног сек то ра. Сви при сут ни 
су дали сво ја мишље ња и пред ло ге 
како уна пре ди ти наве де не обла сти на 

корист целе зајед ни це.
На Стра те ги ји раде и гру пе из 

обла сти еко но ми је, инфра струк ту ре, 
заштит не живот не сре ди не и локал не 
упра ве.

Ово је само један, у низу саста на
ка са пред став ни ци ма инсти ту ци ја и 
гра ђа на из свих сфе ра дру штве ног 
живо та општи не, који ће се одр жа ти 
у послу изра де Стра те ги је, а која би 
тре ба ло да се окон ча у наред них неко
ли ко месе ци, и након јав не рас пра ве 
се у сеп тем бру, нађе на днев ном реду 
локал ног пар ла мен та. М. Лазић
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РУМА: СЕД НИ ЦА ШТАБА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Усво је н пла н рада
Опе ра тив ни план за одбра ну од 

попла ва и леда, на вода ма дру
гог реда на тери то ри ји рум ске 

општи не за теку ћу годи ну, усво јен је 
на сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу а
ци је која је одр жа на 26. мар та. За реа
ли за ци ју овог пла на је обез бе ђе но 14 
мили о на дина ра.

Чла но ви Шта ба су доне ли и опе ра
тив ни план за спро во ђе ње пре вен тив
них мера зашти те од пожа ра на отво
ре ном про сто ру и шум ских пожа ра, уз 
акце нат на пре вен тив но дело ва ње. Ту 
се под ра зу ме ва еду ка ци ја ста нов ни
штва о опа сно сти ма иза зи ва ња пожа
ра услед паље ња стр њи ке и биљ них 
оста та ка после уби ра ња лети не, као и 
њихо во штет но деј ство по земљи ште 
и око ли ну.

Пла ном рада Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је у рум ској општи ни, за ову 
годи ну је пред ви ђе но, изме ђу оста лог, 
фор ми ра ње Ситу а ци о ног цен тра и 
фор ми ра ње једи ни це цивил не зашти
те опште наме не. 

На овој сед ни ци је усво јен и изве
штај о раду Шта ба у мину лој годи ни.

С обзи ром на то да је на сна гу сту

пио нов Закон о сма ње њу ризи ка од 
ката стро фа и упра вља њу ван ред ним 
ситу а ци ја ма, као и због пре стан ка 
важе ња ста рог Зако на о ван ред ним 
ситу а ци ја ма, донет је и низ одлу ка 
који ма су посто је ћа акта ускла ђе на са 
новом закон ском регу ла ти вом.

Тако је у састав Шта ба сада увр
штен и пред став ник Вој ске Срби је. 

Усво јен је и закљу чак о пове ре ни ци
ма и заме ни ци ма пове ре ни ка цивил не 
зашти те за насе ље на места у рум ској 
општи ни.

 С. Џ.

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

„ХАЧИН СОН“ РУМА

Посао за још 200 рад ни ка

Први погон фран цу
ске ком па ни је Хачин
сон у Руми је почео 

да се гра ди 2015. годи не. 
Са радом је стар то вао у 
фебру а ру наред не годи не, 
а сада је завр шен и пети 
погон ове фабри ке, у Рад
ној зони Запад. Тре нут но 

у пого ни ма ради око 1.400 
запо сле них, како из рум
ске, тако и окол них општи
на.

 – Хачин сон из годи не 
у годи ну пове ћа ва сво ју 
про из вод њу, извоз, и запо
шља ва нове рад ни ке. До 
кра ја апри ла тре ба ло би да 

упо сле нових 200 рад ни ка, 
што ће се сва ка ко добро 
одра зи ти на при вред ну 
ситу а ци ју у нашој општи
ни, али и држа ви – рекао је 
први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић.

Под се ти мо, у пого ни
ма Хачин со на се про из

во де пла стич на цре ва за 
гори во и гуме на цре ва за 
рас хлад не систе ме ауто
мо би ла, у сарад њи са про
из во ђа чи ма ауто мо би ла, 
да поме не мо само неке од 
нај по зна ти јих, Рено, Пежо, 
Мер це дес, Вол во.

С. Џ.
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РУМСКИ ВОДОВОД

Радо ви на кана ли за ци о ној мре жи

За око месец дана тре
ба ло би да се окон ча
ју радо ви на доград

њи кана ли за ци је са црп ном 
ста ни цом, на лока ци ји код 
„Риго вог мли на“ који су запо
че ти 25. мар та.

Наи ме, због изград ње 
нових про из вод них пого на 
у делу гра да пре ма Вог њу, 
кон крет но, при ли ком почет
ка изград ње новог пого на 
фабри ке обу ће „DAG Co“, 
локал на само у пра ва је наја
ви ла изград њу кана ли за ци
о не мре же на том делу. 

– Ми смо обе ћа ли, да 
ћемо помо ћи овог дома ћег 
инве сти то ра, који се локал
ној само у пра ви обра тио, 
због потре ба нове фабри
ке да се изгра ди кана ли за
ци о на мре жа. У буџе ту је 
за ове наме не издво је но 

3,3 мили о на дина ра. Цео 
посао је пове рен „Водо во
ду“, а ово је наста вак нашег 
опре де ље ња да пома же мо, 
не само стра не, већ и дома
ће инве сти то ре – изја вио је 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве, при ли

ком оби ла ска радо ва 28. 
мар та.

– Вред ност уго во ра је око 
3,3 мили о на дина ра, од чега 
је 1,5 мили он пред ви ђен за 
изград њу поти сне кана ли
за ци је, при бли жно толи ко 
за изград њу црп не ста ни

це, док је 198.000 дина ра 
уло же но у изра ду про јект не 
доку мен та ци је – рекао је 
Сло бо дан Ста нић, дирек тор 
ЈП „Водо вод“ и додао, да ће 
због ситу а ци је на тере ну, 
бити и неких додат них тро
шко ва које ће финан си ра ти 
ово јав но пред у зе ће. 

По завр шет ку радо ва, 
„Водо вод“ пре у зи ма одр жа
ва ње овог дела кана ли за
ци о не мре же која има сво ју 
под ста ни цу. 

Како смо иста кли, радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју 
за месец дана, а опре ма за 
под ста ни цу ће бити уве зе на 
из ино стран ства. 

Укуп на дужи на ове кана
ли за ци о не мре же је 350 
мета ра, а радо ви су пове
ре ни ком па ни ји „Борад“ из 
Срем ске Митро ви це. С. Џ.

Душан Љуби шић и Сло бо дан Ста нић

Радо ви код „Риго вог мли на“

ПЕЋИН ЦИ

Запошљавање сезонаца
У окви ру про јек та „Пове ћа ње при

ли ка за запо шља ва ње сезон
ских рад ни ка“, у Пећин ци ма је, 

у петак 22. маја, одр жа на еду ка ци ја 
за кори шће ње пор та ла www.sezon ski
rad ni ci.gov.rs за посло дав це из пољо
при вре де који анга жу ју сезон ске рад
ни ке у оба вља њу сезон ских посло ва. 
Про је кат спро во ди НАЛЕД уз подр шку 
Немач ке раз вој не сарад ње (ГИЗ) у 
парт нер ству са вели ким бро јем држав
них инсти ту ци ја.

При сут ним посло дав ци ма су, током 
обу ке, пре до че не нови не које доно си 
Закон о појед но ста вље ном рад ном 

анга жо ва њу на посло ви ма у пољо при
вре ди, као и функ ци о ни са ње самог 
пор та ла за појед но ста вље но анга жо
ва ње сезон ских рад ни ка. Пре ко пор
та ла се врше све при ја ве и одја ве 
рад ни ка, а сам пор тал је пове зан са 
Поре ском упра вом која ауто мат ски 
заду жу је посло дав ца да за сезон ског 
рад ни ка упла ти допри но се и порез.

Мир ја на Пет ко вић из Пољо при вред
ног трго вин ског пред у зе ћа „Ста ро 
село“ из Пећи на ца при су ство ва ла је 
обу ци и сма тра да ће им на овај начин 
бити дале ко лак ше да анга жу ју сезон
ске рад ни ке.

– Овај пор тал неће само нама добро 
доћи, него и самим рад ни ци ма који ће 
на овај начин бити при ја вље ни. Тако
ђе, иско ри сти ла бих при ли ку да се 
захва лим Удру же њу пољо при вред
ни ка из Пећи на ца, од којих редов но 
доби ја мо све инфор ма ци је, што нам 
пуно зна чи – изја ви ла је Пет ко вић.

При ли ком прве акти ва ци је кори снич
ког нало га на пор та лу sezonskiradnici.
gov.rs посло дав ци са тери то ри је пећи
нач ке општи не ће има ти помоћ Удру
же ња пољо при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци и општин ске Кан це
ла ри је за локал ни раз вој.
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ЕРДЕ ВИК: ОПСТА НАК ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „САВА ШУМА НО ВИЋ“ 

Ђака све мање
Годи на ма уна зад, Вој во

ди на, као и цела Срби ја, 
суо ча ва се са про бле

мом све мањег бро ја уче ни
ка који упи су ју први раз ред. 
Овај про блем није зао би шао 
ни ОШ „Сава Шума но вић” 
у Ерде ви ку. Шко лу поха ђа 
нешто више од 180 уче ни
ка, рас по ре ђе них у 16 оде
ље ња. Међу тим, тако неће 
бити наред ног сеп тем бра, 
јер ће број оде ље ња бити 
сма њен за чети ри.

У сре ду, 27. мар та, одр
жан је саста нак са роди те
љи ма, које је, нарав но нај
ви ше инте ре со вао опста нак 
шко ле. Поред тога, овде се 
наста ва одви ја дво је зич но, 
на срп ском и на сло вач ком 
јези ку, а како је инте ре со
ва ње све мање, поста вља 
се  пита ње опстан ка ова квог 
вида обра зо ва ња. 

Упра во из тог раз ло га, 
шко лу је посе тио пред
став ник Наци о нал ног саве
та сло вач ке наци о нал не 

мањи не Јан ко Хавран. Циљ 
посе те је при су ство пред
став ни ка Наци о нал ног саве
та сло вач ке наци о нал не 
мањи не на овом роди тељ
ском састан ку, који шко ла 
у Ерде ви ку орга ни зу је за 
роди те ље, који има ју наме
ру да упи шу дете у сло вач ко 
оде ље ње.

– Наци о нал ни савет је ту 
био оду век, пома гао у свим 
сег мен ти ма у који ма има 
закон ских окви ра . Ја сам ту 
да пре не сем роди те љи ма 
уве ре ња, да ће Наци о нал
ни савет и Мати ца сло вач
ка, коли ко је у њеној могућ
но сти, и даље подр жа ва ти 
и шко лу и уче ни ке, где се 
наста ва изво ди на сло вач
ком јези ку – рекао је овом 
при ли ком Јан ко Хар ван.

Бра ни сла ва Гњи дић, 
дирек тор ка ОШ „Сава 
Шума но вић“ обја сни ла је 
циљ  овог састан ка.

– Ово је био општи роди
тељ ски саста нак, коме нису 

при су ство ва ли само роди те
љи уче ни ка, већ и сви који 
су били заин те ре со ва ни. 
Циљ нам је био да их оба ве
сти мо, о тре нут ној ситу а ци
ји у нашој шко ли по пита њу 
бро ја уче ни ка и бро ју оде
ље ња, као и пита ње одр жи
во сти наше шко ле. Као дво
је зич на, јер има мо наста ву и 
на срп ском и на сло вач ком 
јези ку,  одр жи вост шко ле 
као само стал не једи ни це 
дове де но је у пита ње,  јер 
од сле де ће школ ске годи
не губи мо чети ри оде ље
ња. До сада смо има ли 16 

оде ље ња, што је по зако ну 
довољ но да би шко ла функ
ци о ни са ла као само стал на 
једи ни ца – иста кла је дирек
тор ка.

Током састан ка кон ста то
ва но је да је све мањи број 
деце не само у Ерде ви ку, 
већ и окол ним сели ма, у 
Бин гу ли и Љуби, ода кле 
дола зе уче ни ци виших раз
ре да. И поред тога, нада ју се 
да ће Мини стар ство подр
жа ти дво је зич ну наста ву у 
овој шко ли и да ће наста ви
ти са радом као само стал на 
једи ни ца. Д. Попов 

Бра ни сла ва Гњи дићЈан ко Хавран

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Пер со нал не про ме не

У петак, 29. мар та држа на је сед
ни ца Скуп шти не општи не Шид, 
а одбор ни ци су рас пра вља ли о 

обим ном днев ном реду са 58 тача ка 
днев ног реда.

Пре почет ка рада одбор ни ци су гла
са ли и за допу ну днев ног реда, а тач ке 
које су дода те су се одно си ле на пре
ста нак ман да та одбор ни це Скуп шти не 
општи не Шид др Вање Хар ди Гнип са 
избор не листе „ Алек сан дар Вучић
Срби ја побе ђу је”, због под не те остав

ке. На упра жње но место потвр ђен је 
ман дат одбо р ни ци Кати ци Вијук.

Поред тога, кон ста то ва на је остав
ка и чла ни це Општин ског већа Алек
сан дре Жигић, а нови члан Општин
ског већа од 29. мар та биће Тихо мир 
Ста мен ко вић, дипл. инг. тех но ло ги је. 
За заме ни ка секре та ра Општи не Шид 
поста вљен је Ром ко Папу га, дипл. прв
ник, на пери од до поврат ка Мила не 
Сви ло кос са одсу ства.

Одбор ни ци су одлу чи ли и да се парк 

у Зеле ном поја су (део Шида), од сада 
зове „Парк капе та на прве кла се Кру но
сла ва Иван ко ви ћа”, који је поги нуо на 
Коша ра ма.

Усво је ни су и Изве шта ји о раду свих 
19 месних зајед ни ца. Изве шта ји о реа
ли за ци ји годи шњих про гра ма од 1. 
јану а ра до 31. децем бра 2018. годи не 
јав них пред у зе ћа: „Водо вод”, „Стан
дард”, „Јав на расве та, услу ге и одр жа
ва ње” и „Завод за урба ни зам” су усво
је ни.  Д. Попов

Са седнице
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НАЈ БО ЉА ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА ЈУГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ

Награ да општи ни Пећин ци

Једи на локал на само у пра ва 
међу ово го ди шњим добит ни ци
ма награ де „Bran dLe a de rA ward 

2019“, које су 27. мар та уру че не у Сава 
цен тру у Бео гра ду, била је општи на 
Пећин ци која је про гла ше на за нај
бо љу локал ну само у пра ву у реги о ну 
Југо и сточ не Евро пе у 2019. годи ни, 
јер је, како сто ји у обра зло же њу награ
де, „лидер у кре и ра њу про спе ри тет ног 
при вред ног амби јен та и под сти цај ног 
инве сти ци о ног окру же ња, кон стант
ном уна пре ђе њу инфра струк ту ре и 
систем ској подр шци раз во ју тран спор
та и логи сти ке‟. 

Пре сти жну награ ду, коју шесту 
годи ну заре дом доде љу је комап ни
ја „Маss меdiа inter na ti o nal“, у име 
општи не Пећин ци, при мио је пред
сед ник општи не мр Жељ ко Трбо вић, 
који је том при ли ком рекао да награ
да не при па да њему, већ ком плет ном 
општин ском руко вод ству, ефи ка сној 
локал ној адми ни стра ци ји и свим гра

ђа ни ма пећи нач ке општи не.
– Ова награ да оба ве зу је. Током пре

зен та ци је гово рио сам о пла но ви ма за 
даље уна пре ђе ње и раз вој општи не 
Пећин ци и надам се да ћу за неко ли
ко годи на на овом истом месту има ти 
при ли ку да вас оба ве стим како смо 
све што смо пла ни ра ли и ура ди ли – 
рекао је Трбо вић.

Шесту бизнис кон фе рен ци ју „Тран
спорт и логи сти ка Југо и сточ не Евро
пе и Дунав ског реги о на‟ (ТИЛ 2019) 
отво ри ла је пот пред сед ни ца Вла де 
Репу бли ке Срби је и мини стар ка гра
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре Зора на Михај ло вић, која је 
том при ли ком изја ви ла да је инфра
струк ту ра тре нут но нај ва жни ја област 
у раз во ју срп ске еко но ми је и иста кла 
да у 2019. кре ће нови инве сти ци о ни 
циклус вре дан 5,5 мили јар ди евра.

– Срби ја је мала земља иза које су 
мно ге тешке годи не и деце ни је, али 
која се поди гла на ноге и која се раз

ви ја и хва та корак са све том. Озбиљ
на је раз ли ка у нашој стра те ги ји од пре 
шест годи на и данас, и у томе коли ко 
смо у ста њу да је реа ли зу је мо. Напра
ви ли смо озбиљ не иско ра ке у пут ној 
инфра струк ту ри, желе зни ци, вазду
шном сао бра ћа ју и данас смо озби
љан парт нер у овом делу Евро пе – 
рекла је Михај ло вић.

При вред ни потен ци ја ли општи не 
Пећин ци су уче сни ци ма кон фе рен ци је 
ТИЛ 2019 пред ста вље ни на пре зен та
ци ји коју је одр жао пред сед ник општи
не мр Жељ ко Трбо вић и на штан ду 
у холу Сава цен тра, који је оби шла 
и пот пред сед ни ца Вла де Срби је, а 
током цело днев ног про гра ма пред сед
ник Трбо вић и њего ви сарад ни ци одр
жа ли су број не директ не (Б2Б) састан
ке са пред став ни ци ма рено ми ра них 
дома ћих и стра них ком па ни ја које су 
пока за ле инте ре со ва ње за могућ но
сти инве сти ра ња у пећи нач кој општи
ни.

Са доде ле награ де

КУПИНОВО

Огре в за сиромашне
Ових дана ста нов ни ци општи не 

Пећин ци сла би јег мате ри јал ног 
ста ња доби ли су при ли ку да се 

бла го вре ме но снаб де ју огрев ним дрве
том за наред ну зиму. Захва љу ју ћи дого
во ру Општи не Пећин ци и ЈП „Вој во ди
на шу ме‟, Шум ског газдин ства Срем ска 
Митро ви ца, Шум ска упра ва Купи но во 
је, након сече хра сто ве шуме на поте су 
од Обре жа ка Купи но ву и одва ја ња тру

па ца од стра не мотор них сека ча Шум
ске упра ве, омо гу ћи ла ста нов ни ци ма 
наше општи не сла би јег мате ри јал ног 
ста ња да узму пар це ле одре ђе не повр
ши не, раш чи сте их и на тај начин сво
јим радом дођу до ква ли тет ног огрев ног 
дрве та по нижој цени, а ујед но да под
млат ку хра ста лужња ка ство ре повољ
не усло ве да се несме та но раз ви ја.

– Нашим сиро ма шни јим сугра ђа ни

ма ова могућ ност да захва љу ју ћи свом 
раду повољ ни је наба ве огрев но дрво 
мно го зна чи, јер набав ка огре ва није 
мали изда так за кућ ни буџет. Општи на 
Пећин ци и Шум ска упра ва Купи но во су 
овим поте зом пока за ле да има ју слу ха 
за потре бе локал не зајед ни це – рекао 
нам је Милош Мари јан, одбор ник из 
Купи но ва у Скуп шти ни општи не Пећин
ци.
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Ових дана у Шима нов
ци ма су у току радо ви 
на изград њи тро то а ра 

у Ката нић сока ку. Изград њу 
финан си ра Општи на Пећин
ци са два мили о на дина ра 
буџет ских сред ста ва, а биће 
изгра ђе но укуп но 600 мета ра 
тро то а ра целом дужи ном 
леве стра не ули це.

Ста нов ни ке Ката нић сока
ка ови радо ви су обра до ва ли 
јер, како нам је рекла прва 
ста нов ни ца ове ули це, Сто
јан ка Бркљач, која је овде 
изгра ди ла кућу 1977. годи не, 
сао бра ћај је све гушћи, а 
мешта ни су при мо ра ни да се 
кре ћу коло во зом, што је 
посеб но опа сно за нај мла ђе.

– Наси па ли смо шут, поста
вља ли ста зе од цига ла, али 

пра ви тро то ар све до сада у 
овој ули ци нисмо има ли, а 
овде има мо више од педе се
то ро деце која су при мо ра на 
да се кре ћу путем и да ризи

ку ју да буду пре га же на. Ми 
смо пре за до вољ ни и новим 
тро то а ром и сарад њом 
Општи не и Месне зајед ни це 
– рекла нам је Сто јан ка.

И пред сед ник Саве та МЗ 
Алек сан дар Ман дић каже, да 
ће изград њом тро то а ра бити 
знат но пове ћа на без бед ност 
пеша ка у овој ули ци.

– На кра ју Ката нић сока ка 
смо изгра ди ли и деч је игра
ли ште на које деца из ове и 
сусед них ули ца сва ко днев но 
одла зе. Сада када има ју тро
то ар биће мно го без бед ни ја. 
Захвал ни смо локал ној само
у пра ви што има слу ха за 
потре бе гра ђа на Шима но ва
ца. Нада мо се да ћемо у 
доглед но вре ме бити у могућ
но сти да у овој ули ци поста
ви мо и леже ћег поли цај ца, 
што ће додат но пове ћа ти 
без бед ност ста нов ни ка Ката
нић сока ка – изја вио је Ман
дић.

ШИМА НОВ ЦИ

Тро то ар после 40 годи на

ТРБО ВИЋ: ВАЖНО ЈЕ ДА КОМ ПА НИ ЈЕ ВОДЕ РАЧУ НА О ЗАПО СЛЕ НИ МА

Пред ност рад ни ци ма
општи не Пећин ци
Ком па ни ју West Bal kans 

Mac hi nery доо у Шима
нов ци ма, која већ 20 годи

на успе шно послу је у нашој 
земљи, недав но је посе тио 
пред сед ник општи не Пећин
ци мр Жељ ко Трбо вић, а са 
радом и пла но ви ма ком па ни је 
упо зна ли су га вла сник Сло бо
дан Сре те но вић и гене ре ла ни 
мена џер Ради во је Јев тић.

Ком па ни ја WBM је зва нич ни 
дистри бу тер за про да ју и сер
вис свет ских брен до ва: МТU, 
Hitac hi, Аtlas Cop co – гра ђе
ви нар ство, Car ri er  Тransicold, 
Donald son, SOR, Ber co, а рас
по ла же нај са вре ме ни јом тех
но ло ги јом и ала ти ма за пру
жа ње ком плет не и врхун ске 
услу ге за гене рал ни ремонт и 
сер вис мото ра и гра ђе вин ске 
опре ме.

У север ном делу инду стриј
ске зоне у Шима нов ци ма, уз 
ауто пут Е70, на 4.600 ква дра
та нала зи се савре ме ни обје
кат WBM, а како нам је рекао 
вла сник ком па ни је Сло бо дан 
Сре те но вић, поред кан це ла
риј ског про сто ра, део хале 
обу хва та и сер ви сни про стор 
где се раде ремон ти дизел 
мото ра до 2.500 коњ ских сна
га, као и про стор за сер ви си
ра ње Car ri er уре ђа ја.

– Сва ки про грам који дистри
бу и ра мо ми и сер ви си ра мо, 
што је важно за наше куп це. 

Послед њих годи на про да ја је 
у успо ну. Ради мо са више ком
па ни ја, раз ли чи те про гра ме и 
за сада смо задо вољ ни како 
функ ци о ни ше мо, а задо вољ
ни су и наши парт не ри, што је 
вео ма бит но. За Шима нов це 
нас је опре де ли ла лока ци ја и 
мислим да смо доне ли добру 
одлу ку те 2014. годи не, како 
што се тиче саме лока ци је, 
тако и сарад ње са општин
ским руко вод ством. Тако ђе, 
изу зет но нам је важно да има
мо и задо вољ не рад ни ке, тако 
да пред ност у запо шља ва њу 
у нашој ком па ни ји увек има ју 

рад ни ци који су са тери то ри је 
општи не Пећин ци, који могу 
брзо да стиг ну на посао, али и 
брзо да стиг ну до сво јих поро
ди ца – рекао је Сре те но вић, 
и додао да тре нут но има ју 62 
запо сле на, као и да се нада да 
ће се тај број пове ћа ти.

Током оби ла ска ком па ни
је WBM, пред сед ник Трбо вић 
упо знао се са про гра ми ма и 
радом ком па ни је, а како нам 
је рекао посеб но му је дра го 
да јед на ком па ни ја као што је 
WBM, иза које је два де се то го
ди шње иску ство и која из годи
не у годи ну беле жи раст, води 

рачу на о сво јим рад ни ци ма.
– Нама као локал ној само

у пра ви пуно зна чи да се сва
ка фир ма која послу је у нашој 
општи ни осе ћа као код куће 
и да на нашу општи ну гле да 
као на свој дом, али нај ва жни
је нам је да те ком па ни је воде 
рачу на о сво јим рад ни ци ма и 
да запо шља ва ју људе из наше 
општи не. Као што ком па ни ја 
WBМ жели да има задо вољ
не рад ни ке, тако и ми жели мо 
да има мо задо во ље гра ђа не 
наше општи не, који ће оста ти 
у сво јим мести ма и ту гра ди ти 
поро ди це – рекао је Трбо вић.

У оби ла ску пого на
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Радо ви у Дрин ској
и Банат ској ули ци

Радо ви на асфал ти ра њу свих 
неас фал ти ра них ули ца на тери
то ри ји општи не Инђи ја одви ја ју 

се пред ви ђе ном дина ми ком. У то се 
уве рио и пред сед ник општи не Вла ди
мир Гак који је у сре ду, 27. мар та оби
шао гра ди ли ште у Дрин ској и Банат
ској ули ци у Инђи ји. 

 Ради мо јед ну по јед ну ули цу и у 
вео ма крат ком пери о ду радо ви у 
Инђи ји биће у пот пу но сти завр ше ни. 
Оче ку је мо да ће за око две неде ље 
све ули це у Инђи ји доби ти асфалт  
рекао је Гак и обја снио, да сада има
ју ситу а ци ју која се одно си на то да 
су, у међу вре ме ну, изгра ђе не још 
неке куће, те да ће насто ја ти да про
јек том обу хва те и оне дело ве ули ца 
које прво бит но нису има ле потре бу за 

поста вља њем асфал та. 
 Дошли смо у ситу а ци ју да су те 

куће сагра ђе не након про јек то ва ња, 
а про је кат је ура ђен пре две годи не. 
Не може мо да ради мо мимо про јек та, 
али има мо неко ли ко потен ци јал них 
реше ња. У наред них неко ли ко дана 
ура ди ће мо допро јек то ва ње и асфал
ти ра ти и те дело ве ули ца  обја снио је 
пред сед ник општи не Инђи ја.

 И тај посао биће завр шен за неких 
месец дана. Ипак, мора мо бити раци
о нал ни и реал ни. Људи су деце ни ја
ма уна зад ишли по бла ту и пра ши ни, 
тако да неко ли ко дана вишемање 
чека ња на асфал ти ра ње, није ништа 
у поре ђе њу са оним коли ко су чека
ли на то да испред њихо вих кућа буде 
поста вљен асфалт  каже Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја иста
као је да ће сви радо ви бити ура ђе ни 
ква ли тет но као и да, након асфал
ти ра ња сва ке ули це, на терен изла
зе струч на лица која врше одре ђе не 
ана ли зе.

 Мери се дебљи на асфал та, про
ве ра ва се његов ква ли тет, све како 
би зна ли да је асфал ти ра ње ули це 
ура ђе но како тре ба и да би на кра ју 
Општи на за то доби ла и нео п ход не 
сер ти фи ка те  каже Гак.

Под се ти мо, асфал ти ра ње Дрин ске 
и Банат ске ули це у Инђи ји врши се 
у окви ру про јек та асфал ти ра ња 76 
наес фал ти ра них ули ца на тери то ри
ји те срем ске општи не, а радо ви су 
поче ли 8. мар та ове годи не.

М. Ђ.

Асфал ти ра ње Дрин ске и Банат ске ули це 

ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ 

Закуп пијач них места
Лици та ци ја за закуп пијач них 

тезги у Инђи ји одр жа на је у уто рак, 
2. апри ла у про сто ри ја ма Послов но
обра зов ног цен тра у Инђи ји. Пре ма 
речи ма дирек то ра Јав ног кому нал
ног пред у зе ћа „Кому на лац“ Душа на 
Лема и ћа, у пита њу је дру га по реду 
лици та ци ја ове годи не. Почет ком 

годи не, у дого во ру са општи ном, 
доне ли су одлу ку да се пијач не тезге 
дају у закуп на пери од од три месе
ца, јер је у мар ту тре ба ла да кре не 
изград ња пија це.

– С обзи ром на то да радо ви још 
нису поче ли, даје мо пијач не тезге 
у закуп још три месе ца, а како не 

бисмо оште ти ли пијач не про дав це, 
одлу чи ли смо да сма њи мо цену заку
па. Уме сто 16.200 дина ра, закуп ци 
ће наред ни квар тал пла ћа ти 12.000 
дина ра. На овај начин жели мо да 
иза ђе мо у сусрет пијач ним про дав ци
ма који живе од овог посла – рекао је 
Лема ић. М. Ђ.
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Корак до цен тра за дија ли зу
Бубре жни боле сни ци са тери то

ри је општи не Инђи ја моћи ће 
да се лече у Цен тру за дија ли зу 

који ће се нала зи ти у Дому здра вља 
„Др Мило рад Мика Павло вић“, јер је та 
срем ска општи на на корак да доби је 
све нео п ход не дозво ле. Пре ма речи
ма пред сед ни ка општи не Вла ди ми ра 
Гака у Инђи ји посто ји 26 паци је на
та који има ју потре бу за овом врстом 
меди цин ске услу ге.

– Оно што је сле де ћи корак јесте 
сагла сност Заво да за јав но здра вље 

Срем ска Митро ви ца, одно сно Инсти
ту та „Батут“ како бисмо могли да орга
ни зу је мо Цен тар за дија ли зу. Што се 
нас тиче, ми смо спрем ни да издво
ји мо коли ко год је сред ста ва потреб
но како би Цен тар био у функ ци ји. У 
Инђи ји има мо 26 паци је на та који ма је 
нео п ход на дија ли за и због тога одла зе 
у дру ге гра до ве. По неким пра ви ли ма, 
да би јед ној општи ни било дозво ље
но да отво ри Цен тар, мора да посто ји 
више од 40 паци је на та, али ми ћемо 
дати све од себе да нашим сугра ђа ни

ма омо гу ћи мо лече ње у гра ду у којем 
живе – казао је Гак.
Општи на Инђи ја је већ одре ди ла про
стор, који ће се нала зи ти поред апо те
ке инђиј ског Дома здра вља. Опре ми
ће га нео п ход ном меди цин ском опре
мом, а сада оста је на над ле жним 
инсти ту ци ја ма да дају сагла сност. 
Први човек општи не је под се тио, да 
Инђи ја послед њих неко ли ко месе ци 
интен зив но ради на реша ва њу овог 
про бле ма и да су на корак од реа ли за
ци је. М. Ђ.

КРЧЕ ДИН: ДИВЉЕ ДЕПО НИ ЈЕ

Наше лице и наличје

Дивље депо ни је су ружна сли ка која 
се сва ко днев но може виде ти у свим 
дело ви ма Сре ма. Над ле жна кому

нал на пред у зе ћа их редов но чисте, али 
се оне изно ва и изно ва поја вљу ју. Зами
сли те да сме ће које изба цу је те сва ко
днев но, оста је у вашем дому и дан за 
даном нићи ће пра ва „пла ни на отпа да ка“. 
Упра во таква ситу а ци ја је и када неса
ве сни поје дин ци, за које може мо рећи 
да нема ју ни основ но кућ но вас пи та ње, 
то исто раде на отво ре ном, ства ра ју ћи 
дивље депо ни је.

Ружна сли ка, која гово ри више о нама, 
гото во је сва ко днев на поја ва и у викенд 
насе љу Бре сквик у Крче ди ну. Ово место 
рад ни ци „Кому нал ца“ редов но чисте, 
како би сви ма било леп ше, али шта то 
вре ди, када се убр зо неко побри не да 
се изно ва сме ће баца поред кон теј не ра, 
којих има неко ли ко.

– Чишће ње депо ни ја на нивоу годи не 
нас кошта око 500 хиља да дина ра, али 

и мно го више, јер се тру ди мо да свим 
гра ђа ни ма иза ђе мо у сусрет. Тај посао 
ради мо на недељ ном нивоу, али се оне 
изно ва пра ве на истим мести ма.  Држи
мо под кон тро лом Слан ка ме нач ке Вино
гра де и Бре сквик, а сад нам се поја вљу ју 
нове депо ни је и у Инђи ји. Про шле неде
ље смо доби ли инфор ма ци ју да се поја
ви ла дивља депо ни ја на ула зу у гро бље у 
Бешки – иста као је Душан Лема ић, дирек
тор ЈКП „Кому на лац“. 

И тако, из пет ка у петак, на састан
ку Систе ма 48 у Инђи ји, пред став ни ци 
локал не само у пра ве и над ле жног пред у
зе ћа при ча ју и апе лу ју, али то очи глед но 
нема баш ника квог ефек та. Зато по ста
рој доброј  „Лупи по џепу па се можда 
неко и опа ме ти“, Општи на Инђи ја кре ће 
са кажња ва њем оних који сме ће одла жу 
на мести ма која за то нису пред ви ђе на, 
а на лока ци ји викенд насе ља Бре сквик у 
Крче ди ну, биће поста вљен и видео над
зор. 

– Више пута сам гово рио о одго вор
но сти свих нас који живи мо на тери то
ри ји општи не Инђи ја. Циљ тре ба да нам 
буде, да наш град изгле да још леп ше, 
а не да га ружи мо дивљим депо ни ја ма. 
Викенд насе ља би тре ба ла да буду нај
леп ши део, зато су и напра вље на, а не 
нај ру жни ји део општи не, зато што иде мо 
и баца мо сме ће где год стиг не мо – каже 
Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја и дода је, да више нема ју избо
ра, те да ће усле ди ти поста вља ње видео 
над зо ра на нај кри тич ни јим лока ци ја ма.

– Поста ви ће мо по две каме ре које ће 
сни ма ти, од реги стар ских табли ца до 
тога ко изба цу је сме ће. То је нешто што 
ће слу жи ти као непо би тан доказ, ко је у 
пита њу и из ког вози ла је изба че но сме
ће, тако да ћемо поку ша ти на тај начин да 
реа гу је мо. У скла ду са зако ном кажња ва
ће мо неса ве сне поје дин це – обја снио је 
Гак.

 М. Ђ.

Дивља депо ни ја у Бре скви ку
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Усво је не изме не Ста ту та
Пред ло же не изме не 

Ста ту та општи не Ста
ра Пазо ва, које су 22. 

мар та усво ји ли одбор ни ци 
локал ног пар ла мен та, нај
ви ше се одно се на пове
ћа ње бро ја одбор ни ка са 
48 на 53, што је по речи ма 
пред сед ни ка Општи не Ђор
ђа Ради но ви ћа, раци о нал но 
и одго вор но пре ма гра ђа
ни ма, јер ће на овај начин 
један одбор ник да засту па 
од хиља ду до хиља ду и по 
гра ђа на.

– Овде је прак тич но пред
ло же но да сва ко бирач ко 
место има изме ђу хиља ду 
и хиља ду и по бира ча, да 
бирач ка места буду тако 
тери то ри јал но рас по ре
ђе на, да ули це буду јед на 
уз дру гу, које то бирач ко 
место обу хва та. У прет ход
ном пери о ду је био тотал

ни хаос, на при мер, у Вој
ки и у Новим Банов ци ма је 
био слу чај да јед но бирач
ко место има 600, а дру го 
2.500 бира ча – обја снио је 
Ради но вић.

Број чла но ва Општин ског 
већа је сма њен са једа на ест 
на девет, а изме не Ста ту та 
су врше не због уса гла ша ва
ња са Изме на ма и допу на
ма Зако на о локал ној само
у пра ви, које су извр ше не 
про шле годи не.  Про ме на 
има и у над зо ру над радом 
Месних зајед ни ца, обја
сни ла је Весна Јова но вић, 
секре тар СО. 

– Овај закон је овла стио 
Општин ско веће да врши 
над зор над њихо вим радом, 
и уко ли ко уочи непра вил
но сти, да о томе оба ве сти 
пред сед ни ка општи не, који 
може обу ста ви ти одре ђе на 

акта, за које Веће сма тра 
да нису у скла ду са зако ном 
од извр ше ња и на пред лог 
Општин ског већа, Скуп шти
на општи не може да рас пу
сти Савет месне зајед ни це 
и да поста ви пове ре ни ка 

месне зајед ни це до одр жа
ва ња нових избо ра – рекла 
је Јова но вић.

Већи ном гла со ва усво
је на је и Одлу ка о буџе
ту општи не за ову годи ну, 
План детаљ не регу ла ци
је Цен трал не рад не зоне, 
Одлу ка о накна да ма за 
кори шће ње јав них повр ши
на, а ком плекс „Пазо вач ки 
базе ни“ поно во је на упра
вља ње пове рен ЈКП „Водо
вод и кана ли за ци ја“. Зеле но 
све тло су доби ли и Про гра
ми рада и финан сиј ски пла
но ви Народ не библи о те ке, 
Цен тра за кул ту ру, Црве ног 
крста и Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Ста ра Пазо
ва, тако ђе ПУ „Поле та рац“ 
и „Радост“, финан сиј ски 
изве шта ји Месних зајед
ни ца Нова Пазо ва и Ста ри 
Банов ци. З. К.

Весна Јова но вић

Какав је ква ли тет воде у
ста ро па зо вач кој општи ни?
Нај чи сти ја вода је у јужној и источ

ној Срби ји, а нај ло ши ја у Вој
во ди ни  пока зу ју истра жи ва ња 

Инсти ту та за јав но здра вље „Батут“. 
Пре ма пода ци ма  „Бату та“, послед
ње три годи не општи на Ста ра Пазо ва 
је на листи водо во да са „удру же ном“ 
неис прав но шћу, одно сно листи водо
во да који нису исправ ни како физич
кохемиј ских, тако ни микро би о ло шки. 
Ипак, из Инсти ту та за јав но здра вље 
у Срем ској Митро ви ци нагла ша ва ју, 
да је раз лог томе пове ћа но при су ство 
гво жђа, ман га на и амо ни ја ка, који не 
ути чу непо вољ но на здра вље људи.  
Др Нико ла Кали нић са Инсти ту та за 
јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци 
каже, да ова кви резул та ти у слу ча ју 
водо вод ног систе ма у неким мести ма у 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва, 
има ју пре све га естет ски и еко ном ски 
зна чај и ути цај. 

– Због повре ме но пове ћа ног ман га
на и гво жђа дола зи до прља ња веша 
у веш маши на ма, одно сно боје веша. 
Док повре ме но пове ћан ниво амо ни ја
ка за после ди цу има пове ћа ну потро
шњу дез ин фек ци о них сред ста ва – каже 
Кали нић.

Мишље ње гра ђа на о ква ли те ту воде 
у ста ро па зо вач кој општи ни је поде
ље но. Неко је уред но кори сти, а неко 
само као тех нич ку воду. У анке ти М 
нови на је било оних који се жале на 
повре ме ну заму ће ност и про ме ње ну 

боју, али и оних који нису има ли замер
ке. Нај ви ше неза до вољ ства ква ли те
том воде посто ји код дома ћин ста ва 
у поје ди ним дело ви ма Нове Пазо ве. 
Из Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Водо
вод и кана ли за ци ја“ Ста ра Пазо ва, 
исти чу да је вода у свим насе љи ма 
општи не апсо лут но исправ на за пиће 
и њен ква ли тет се редов но кон тро ли
ше. Сте фан Лазић, лице заду же но за 
ква ли тет воде у ЈКП „Водо вод и кана
ли за ци ја“ каже, да су све сни про бле ма 
са заму ће но шћу воде код поје ди них 
потро ша ча.

– То се нај че шће деша ва након 
откла ња ња ква ро ва на мре жи. Ми 

смо као Јав но пред у зе ће кон ку ри са
ли за сред ства код Покра јин ске адми
ни стра ци је, где ћемо у сарад њи са 
локал ном само у пра вом обез бе ди ти 
сред ства за про је кат заме не азбест
них цеви, пре све га у Новој Пазо ви, 
што ће се одра зи ти на побољ ша ње 
ква ли те та воде – обја шња ва Лазић. 
Поред пла ни ра не заме не азбест них 
цеви, у току је и изра да про јек та за 
фабри ку воде која би зна чај но допри
не ла побољ ша њу ква ли те та град ске 
воде. У првој фази, овај про је кат обу
хва тио би Нову Пазо ву, где је ситу а ци ја 
са ква ли те том воде нај кри тич ни ја.

Ива на Попо вић

ЈКП “Водо вод и кана ли за ци ја”
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ПОЧЕО УПИС ПРВА КА

Олак ша на про це ду ра

Првог апри ла почео је упис буду ћих 
прва ка у основ ну шко лу. У први раз ред 
2019  2020. годи не упи су ју се деца рође на 
изме ђу 1. мар та 2012. и 29. фебру а ра 2013. 
годи не. Про це ду ра упи са је гото во иден тич
на као прет ход них годи на, с тим што се за 
роди те ље уво де неке олак ши це.

Наи ме, од чети ри потреб на доку мен та, 
два ће шко ла при ба ви ти елек трон ским 
путем и то извод из матич не књи ге рође них 
и потвр ду о пре би ва ли шту дете та, док ће 
лекар ско уве ре ње и потвр ду пред школ ске 
уста но ве да је дете поха ђа ло пред школ ски 
про грам, роди те љи мора ти сами да доне су, 
каже за М нови не, Бошко Мило је вић, пред
сед ник Акти ва дирек то ра шко ла ста ро па зо
вач ке општи не.

 Савет је роди те љи ма да у пред ви ђе ном 
упи сном року од два месе ца, упи шу сво ју 
децу, како би она бла го вре ме но могла да 
буду тести ра на. Мило је вић је додао, да 
поред ове нови не око доку ме на та, захва
љу ју ћи новом софт ве ру, шко ла моћи да 
пра ти вер ти кал но напре до ва ње уче ни ка, 
што је по њему зна чај на нови на, јер ће 
моћи да се види коју је шко лу уче ник упи
сао након основ не, какав је ђак у сред њој 
шко ли и који је факул тет упи сао. Све ове 
инфор ма ци је могу бити од кори сти за рад 
уста но ве. З. К.

ПОЗО РИ ШНА САЛА

Заме на
елек тро ин ста ла ци ја

Спо ља шња расве та на објек ту Позо ри
шне сале у Новој Пазо ви која није ради ла 
већ дуже вре ме, заме ње на је на ини ци ја ти
ву Цен тра за кул ту ру Ста ра Пазо ва у дого
во ру са осни ва чем. Наи ме, про це ду ра око 
реша ва ња имо вин ско  прав них одно са 
како би згра да Дома кул ту ре у Новој Пазо
ви пре шла под директ ну општин ску упра ву, 

уско ро би тре ба ло да буде завр ше на након 
чега сле ди ком плет на рекон струк ци ја објек
та.

 Сада је било нај ур гент ни је реша ва ња 
про бле ма око ста рих и дотра ја лих елек тро
ин ста ла ци ја, из без бед но сних раз ло га, како 
би се нор мал но могли одви ја ти кул тур ни 
про гра ми. Од поло ви не мар та поно во су 
покре ну те био скоп ске про јек ци је, сле де ћег 
месе ца ће бити и позо ри шних пред ста ва и 
моћи ће да је кори сте сви кул тур ни пре га о
ци. З. К.

САВЕЗ АМА ТЕ РА

Избор на Скуп шти на
Дра ги ша Деља нин, пред став ник КУДа 

„Мла дост“ из Нове Пазо ве, нови је пред сед
ник Скуп шти не Саве за ама те ра општи не 
Ста ра Пазо ва. На одр жа ној избор ној Скуп
шти ни, иза бран је и нови сед мо чла ни 
Управ ни одбор, на чијем ће челу у наред не 

чети ри годи не бити Анђел ка Мали, нови
нар ка и доса да шња пред сед ни ца Скуп шти
не, а доса да шњи секре тар Петар Неран
џић, поно во је добио пове ре ње чла но ва 
Саве за да оба вља ову функ ци ју и у наред
ном ман да ту. З. К.

ПЛА НИ НАР СКО ДРУ ШТВО

Пре да ва ње
о пла ни нар ству

Ново о сно ва но Пла ни нар ско спорт ско 
дру штво у Ста рој Пазо ви, орга ни зо ва ло је 
три би ну под нази вом „Успо ни пре ко 8.000 
мета ра” у окви ру које је гово рио нај тро феј
ни ји срп ски алпи ни ста Исо Пла нић. Ова кав 
вид еду ка ци је о пла ни нар ству само је један 
од видо ва акци ја које ће бити орга ни зо ва не 
и у наред ном пери о ду.

Исо Пла нић нај тро феј ни ји је срп ски 
алпи ни ста који је успео да се поп не на 15 
врхо ва виших од 5.000 и пет врхо ва виших 
од 8.000 мета ра. Као један од нај ве ћих 

успе ха у кари је ри дугој 15 годи на, исти че 
осва ја ње нај ви ше пла ни не на земљи  
Монт Еве ре ста. Пла нић је у окви ру три би не 
под нази вом „Успо ни пре ко 8.000 мета ра” 
чла но ви ма ново о сно ва ног Пла ни нар ско  
спорт ског дру штва у Ста рој Пазо ви, пре нео 
сво ја иску ства сте че на у пла ни нар ским екс
пе ди ци ја ма, а да пла ни на ре ње има пер
спек ти ву, потвр ђу је и око сто чла но ва оку
пље них око ново о сно ва ног дру штва у Ста
рој Пазо ви који су за непу на чети ри месе ца 
орга ни зо ва ли чети ри акци је.

 Иако још увек нема ју сво је про сто ри је, с 
поно сом исти чу да су за врло крат ко вре ме 
оку пи ли вели ки број чла но ва, а план им је 
да нај ма ње два пута месеч но орга ни зу ју 
три би не попут ове, пла ни нар ске и еко ло
шке акци је и слич но. Тре ба иста ћи да је ово 
дру штво отво ре но за све љуби те ље пла ни
на ре ња, без обзи ра на годи не, а чла но ви 
не мора ју бити искљу чи во са тери то ри је 
ста ро па зо вач ке општи не. С. С.

ГОЛУ БИН ЦИ

Музич ки кара ван
Музич ки кара ван „Злат ни глас Поса во

там на ве“ у орга ни за ци ји Ради ја Вла ди мир
ци госто вао је у Голу бин ци ма, а у окви ру 
истог насту пи ли су позна ти естрад ни умет
ни ци и пева чиама те ри, који су се опро ба ли 
у так ми чар ском делу про гра ма. Тех нич ку 
подр шку пру жи ли су Месна зајед ни ца Голу
бин ци и општи на Ста ра Пазо ва.

 „Злат ни глас Поса во там на ве“ је музич ко 
 так ми чар ски кара ван који има тра ди ци ју 
дугу 17 годи на. Пева чиама те ри има ју при
ли ку да пока жу свој тале нат у так ми чар
ском делу про гра ма. Поред пева чаама те
ра, кара ван је оку пио и позна те естрад не 
умет ни ке, међу који ма је био и Милан че 
Радо са вље вић.

Орга ни за тор так ми че ња је Радио Вла ди
мир ци, а дирек тор ове медиј ске куће исти
че да су мно ги пева чи прве певач ке награ
де осво ји ли упра во на „Злат ном гла су 
Поса во там на ве“. Побед ни ци са кара ва на 
одр жа ног у Голу бин ци ма, уче ство ва ће на 
финал ном так ми че њу које ће се одр жа ти 
28. апри ла у Вла ди мир ци ма, а Злат ни глас 
као глав ну награ ду доби ја сни ма ње јед не 
песме. С. С.

СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА 
ЦРКВА

Кон церт „Меди ку са“ 
У Сло вач кој еван ге лич кој цркви у Ста рој 

Пазо ви одр жан је кон церт гудач ког орке
стра „Меди кус” у окви ру циклу са кон це ра та 
кла сич не музи ке, које Цен тар за кул ту ру 
Ста ра Пазо ва при ре ђу је локал ној публи ци. 
Реч је о гудач ком орке стру Срп ског лекар
ског дру штва, кога чине док то ри меди ци не 
који се актив но баве кла сич ном музи ком.

 У аку стич ном про сто ру Сло вач ке еван ге
лич ке цркве, број на публи ка је има ла при
ли ку да чује дела Баха, Вивал ди ја, Моцар
та и дру гих вели ка на озбиљ не музи ке. 
Орке стром је дири го вао др Живо јин Симо
но вић, а као спе ци јал ни гост, насту пи ла је 
чуве на вио ли нист ки ња Татја на Олу јић. 
Сво ју соло тач ку, као члан орке стра, имао 
је и овда шњи педи ја тар у пен зи ји др Гру ји
ца Мило је вић, док је оправ да но одсут ног 
кон тра ба си сту заме нио мр Љубин ко Лазић. 
Задо вољ на публи ка је знак да се ова кви 
кон цер ти у овом про сто ру могу и чешће 
орга ни зо ва ти. М. Л.
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МИЛАН КОВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ЛОВАЧ КОГ ДРУШТВА „СРЕ МАЦ“ ИЗ ЈАР КА

Једи но лов ци воде бри гу
о дивљим живо ти ња ма

Ове зиме, која је била изу зет но оштра и хлад на, нико сем лова ца није у шуму изнео 
куку руз, со, жито, сено, како би живо ти ње могле да се пре хра не по оном мра зу. Нико 
није про га зио ста зе кроз снег да фаза ни, јаре би це, зече ви могу доћи до хра не и пре
жи ве ти зиму, каже Милан Кова че вић и дода је да је неправ да што лов це бије глас да 
само одстре љу ју дивљач

Од свих удру же ња гра
ђа на, ловач ка дру штва 
су сва ка ко нај број ни ја  

и нај ор га ни зо ва ни ја. Нема 
места у Сре му, а веро ват но 
ни у целој земљи, које нема 
ловач ко дру штво. Ловач ки 
домо ви су по пра ви лу лепо 
уре ђе на и добро одр жа вана 
места, што све до чи о озбиљ
но сти и посве ће но сти чла но
ва тих удру же ња, који обич но 
пла ћа ју и солид не чла на ри не. 
Али, лов ци не жале ни новац 
ни труд како би њихо во место 
оку пља ња, које је обич но 
место оку пља ња и целог 
села, било лепо и уре ђе но. 
Ловач ки домо ви су увек окре
че ни, огра ђе ни, уре ђе ни. 
Тешко ћете наћи ловач ки дом 
у фази про па да ња. Има нечег 
у чове ку, веро ват но је то онај 
искон ски порив, који га вуче 
ка лову. Зато, веро ват но и 
има толи ко ловач ких дру шта
ва.

Јед но од такви ловач ких 
дру шта ва је и Ловач ко дру
штво „Сре мац“ из Јар ка. Ово 
дру штво посто ји већ 120 годи
на и јед но је од осам осни ва
ча Ловач ког саве за Вој во ди
не. Пред сед ник овог дру штва 
Милан Кова че вић каже да 
дру штво бро ји 65 редов них и 
пет чла но ва и да је члан реги
о нал ног Ловач ког удру же ња 
„Срем – Мачва“. Кова че вић 
каже да је ЛД „Сре мац“ из 
Јара ка јед но од број них дру
шта ва. Ловач ки дом им се 
нала зи на самој оба ли Саве, 
као и село.

– Ловач ко дру штво газду је 
са 2.800 хек та ра повр ши не, 
од тога има мо око 400 хек та
ра шуме Добреч и око 150 
хек та ра шуме Тур јан. Мени је 
жао што јав но мње ње има 
пома ло погре шну сли ку о 
лов ци ма, да су то људи који 
уби ја ју живо ти ње и који се 
дру же само због јела и пића. 
То уоп ште није тач но. Ове 
зиме (види се на фото гра фи
ја ма), која је била изу зет но 
оштра и хлад на, нико сем 
лова ца није у шуму изнео 

куку руз, со, жито, сено како 
би живо ти ње могле да се пре
хра не по оном мра зу. Нико 
није про га зио ста зе кроз снег 
да фаза ни, јаре би це, зече ви 
могу доћи до хра не и пре жи
ве ти зиму. Мало ко зна да је 
фаза ну потреб но три до пет 
зрна куку ру за да би пре жи вео 
седам дана. Може те зами сли
ти коли ко је то мало, а коли ко 
мно го зна чи за ту живо ти њу. 
Лов ци су ти који воде бри гу о 
живо ти ња ма у лови шту. И 
једи но лов ци. У ловач ком 
саве зу Срби је је све устро је но 
и тач но дефи ни са но. Тач но се 
зна број дивља чи и коли ко се 
сме про цен ту ал но одстре ли
ти и изне ти дивља чи из лови
шта. Лов ци сва ке годи не уно
се дивљач у лови ште. У Јар
ку, смо уне ли 800 фазан ских 
пили ћа. То се ради од јуна до 
авгу ста. Ми има мо нашу 
фаза не ри ју и са ње испу шта
мо фаза не у при ро ду. Међу 

лов ци ма посто је и пра ви ла 
кад се пуца и како. Реци мо, 
фазан ска дивљач се никад не 
пуца кад сто ји или трчи по 
земљи, него само кад лети. 
Зец се никад не пуца кад сто
ји или лежи него кад трчи. Од 
уне те дивља чи лов ци мак си
мал но одстре ле три до пет 
про це на та. Лов ци никад не 
могу да одстре ле коли ко они 
хоће. Ту је и сани тар ни 
одстрел када се из при ро де 
укла ња ју једин ке које више не 
могу опста ти, које нису за 
при плод и слич но...

Лов ци има ју свој допри нос 
и када је у пита њу реду ко ва
ње пре да то ра, пре све га 
шака ла. Шакал је постао врло 
озбиљ на прет ња како 
дивљим, тако и дома ћим 
живо ти ња ма. Ту пре све га 
мислим на сто ча ре по Бана ту 
и Бач кој који тера ју овце и 
јагањ це на испа шу. Они 
буквал но не могу да се одбра

не од шака ла, који је вео ма 
лукав и опа сан, а овде нема 
при род ног непри ја те ља сем 
чове ка.

Што се тиче закон ске 
зашти те дивља чи, све врсте 
су зашти ће не, јер посто ји 
лово стај на све врсте. Посто
ји кален дар одстре ла свих 
живо тињ ских врста, каже 
Кова че вић и дода је да је 
њихо во лови ште вео ма бога
то свим врста ма дивља чи. У 
шуми Добреч има пре ко 80 
срне ће дивља чи. Посеб но је 
зани мљи во то што су пре 
неко ли ко годи на насе ља ва ли 
зеца.

– Купо ва ли смо зеца у Бач
кој (65 евра по кома ду) и 
пушта ли га овде у наше лови
ште због меша ња и осве жа ва
ња крви. То је дало ефек та и 
у Сре му је ситу а ци ја што се 
тиче зеца вео ма добра, каже 
Кова че вић.

Он са посеб ним сен ти мен

Милан Ковачевић: Једино ловци зими хране дивље животиње
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том гово ри о јаре би ци, малој 
пти ци која је некад у мно го 
већем бро ју насе ља ва ла ове 
кра је ве.

– Јаре би ца је пти ца која је 
некад била рас про стра ње на 
на овим про сто ри ма. Она је 
била пред о дре ђе на, зајед но 
са мор ка ма, да купи репи ну 
пипу, пошто се хра ни искљу
чи во инсек ти ма. Ми смо ове 
годи не пре бро ја ли око 80 
јаре би ца, одно сно око 40 
паро ва. Кад јаре би ца изгу би 
свог пара, никад се више не 
пари са дру гом једин ком. Ја 
овом при ли ком апе лу јем на 
моје коле ге лов це да у сезо ни 
лова ипак не пуца ју на јаре би
цу, па чак и кад их срце пову
че, да би се што више раз
мно жи ла и вра ти ла на ове 
про сто ре, пору чу је Милан 
Кова че вић.

Што се тиче дивљих сви ња 
наш саго вор ник каже да је 
ова врста у екс пан зи ји, наро
чи то после после рато ва 
деве де се тих годи на. Дошло је 
до паре ња дома ћих и дивљих 
сви ња и самим тим до цепа
ња гена.

– Тако да се сада дивља 
сви ња пари уме сто јед ном 
годи шње, два пута. И уме сто 
три до пет пра си ца, сада пра
си и десет до два на ест. Тај 
број се све више уве ћа ва и 
број ност сви ња дово ди до 
већих ште та на усе ви ма а и 
дово ди до веће могућ но сти 

шире ња зара зних боле сти, 
као што је африч ка куга. Ту су 
лов ци јако битан фак тор. 
Врло тешко ће се та ситу а ци ја 
вра ти ти на пре ђа шње ста ње. 
Само одстре лом и пушта њем 
аутох то не дивље сви ње у 
при ро ду. Али, то је све дуг 
про цес, каже Кова че вић. 

На пита ње о кри во ло ву 
Кова че вић твр ди да га је све 
мање.

– Кри во лова је све мање и 
мање. Сад је месо јако јеф ти
но. Некад су ста ри ји људи 
кри во ло ви ли, кад је сезо на 
сви њо ко ља ради меша ња 
места за коба си це и тако, али 
тога је све мање и мање. То, 
нека да оби чај но пра во лова 
је посте пе но изу мр ло. И 
добро је што је тако. Ловач ка 
дру штва има ју закон ску оба
ве зу да на 20.000 хек та ра 
има ју јед ног лово чу ва ра. 
Наше реги о нал но удру же ње 
Срем – Мачва има чети ри 
лово чу ва ра, међу њима и јед
ну жену Гор да ну Сми ља нић, 
исти че Кова че вић. 

Ина че, лов ци све актив но
сти финан си ра ју из соп стве
них сред ста ва. 

– Чла на ри на у нашем 
ловач ком дру штву је 16.500 
дина ра. Ми из тих сред ста ва 
пла ћа мо струч ну слу жбу, одр
жа ва ње ловач ког дома, одр
жа ва ње чека и све што ради
мо. Има и про је ка та које 
држа ва финан си ра. Син ми је 
ловац, ја сам ловац. Мој рође
ни брат је ловац и сва три 
њего ва сина су лов ци. Моји 
Кова че ви ћи сва ке годи не дају 
пре ко сто хиља да дина ра 
само за чла на ри ну. И не може 
нико да каже да је то инте рес, 
то је љубав. Али као и сва ка 
љубав, и ова има сво ју цену, 
кроз шалу закљу чу је Милан 
Кова че вић.

С. Цуцанић
Фото: Архива Л. Д. „Сремац“

– Цена јед не ловач ке пушке се кре ће 
40  45 хиља да па до 500 хиља да дина ра. 
Али, има ту јед на анег до та око набав ке 
оруж ја и како се може доћи до доброг 
оруж ја по ниској цени. Зна те, ми лови  
кад купи мо пушку обич но супру га ма 
каже мо, ма није било ску по, 150200 
евра. А пушка је кошта ла на при мер 

1.000 евра. Па онда, кад неки ловац пре
ми не, њего ва жена обич но хоће да про да 
то оруж је. И онда она жена, не зна ју ћи, 
тра жи реци мо 200 евра. И онда кад неко 
пита: Па је л’ није то мало јеф ти но? Она 
жена каже па не знам, мени је мој муж 
рекао да је толи ко пла тио, при ча Милан 
Кова че вић.

Зашто су ловач ке пушке „јеф ти не“

Ковачевић: Шакал нема природног непријатеља

Чланови Ловачког друштва „Сремац“ из Јарка
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Дан шко ле

ССШ „Бран ко Ради че вић“ у Руми 
је број ним актив но сти под нази вом 
„Бран ко ви дани“, у пери о ду од 25. до 
29. мар та, обе ле жи ла Дан шко ле.

Тако је одр жа но низ кре а тив них 
ради о ни ца, про мо ци ја књи га, уру че не 
су награ де за нај бо ље песме, са кон
кур са рас пи са ног тим пово дом, а део 
је при пао и спорт ским актив но сти ма. 

У окви ру ради о ни це „Наш екооти
сак“, орга ни зо ва но је сађе ње зачин
ског биља, али и чишће ње дво ри шта 
шко ле и пар ки ћа.

Цен трал ни део актив но сти је реа
ли зо ван 28. мар та, уз орга ни зо ва ње 
нових, зани мљи вих ради о ни ца у које 
су се укљу чи ли и волон те ри Црве ног 
крста, али и рад ни ци Дом здра вља. 
Одр жа но је и дру же ње са роди те љи
ма уче ни ка осмих раз ре да, кроз „Дан 
отво ре них вра та“ када су одр жа не и 
про мо ци је фри зер ског сме ра и сме
ра моде ла ра оде ће, а упри ли че на је 
и симу ла ци ја суђе ња, кроз про мо ци ју 
сме ра прав ни тех ни чар.

Дирек тор „Бран ко ве“ шко ле, Мир
ко Зрнић је под се тио да се ове годи не 
обе ле жа ва 29 годи на посто ја ња шко ле.

 – Кроз овај низ деша ва ња ми про
мо ви ше мо и нашу шко лу, али морам 
да кажем да се код нас 
раз ли чи те ради о ни це 
и актив но сти деша ва
ју током целе школ
ске годи не. Заи ста, 
морам да похва лим 
све коле ге и уче ни ке 
који уче ству ју у тим 
дани ма. Ове годи не 
смо, по први пут, орга
ни зо ва ли и „Дан отво
ре них вра та“ на који 
су дошли и роди те
љи, нада мо се, наших 
буду ћих ђака. Када 
буде мо тач но утвр ди
ли коли ко оде ље ња и 
које сме ро ве ће нам 

Мини стар ство одо бри ти за упис, кре
ну ће мо у озбиљ ни ју про мо ци ју наше 
шко ле, која је про шле годи не била нај
у спе шни ја када је број упи са них уче ни
ка у пита њу – рекао је Зрнић.

Бран ки ца Табак, под се кре тар ка у 
Секре та ри ја ту за урба ни зам и зашти ту 
живот не сре ди не, и савет ни ца Тама ра 
Сто ја но вић, су биле гошће шко ле са 
којом има ју одлич ну сарад њу.

 – У шко ли посто ји Екотим, а и шко
ла редов но уче ству је у нашем про
гра му „За чисти је и зеле ни је шко ле 
у Вој во ди ни“. Они су чита вим низом 
актив но сти опле ме ни ли ову неде љу и 
пре зен то ва ли шта њихо ви ђаци уме ју, 
могу и зна ју, као и да се стал но уса
вр ша ва ју. Оби ла ском шко ле, виде ли 
смо како они реа ли зу ју сво је актив но
сти у обла сти зашти те живот не сре ди
не. Мора мо зна ти да нас у будућ но сти 
чека про ме на нави ка, која ће бити 
нео п ход на да би се сачу ва ли од живо
та који носи сада шњи ца, јер ми сами 
сва ко днев но про из во ди мо мно го отпа
да који још нисмо у ситу а ци ји да аде
кват но одла же мо и ради мо при мар ну 
селек ци ју. Ни једи ни це локал них само
у пра ва, сем рет ких, још нису кре ну ле 
у тај про цес. Када се шко ле сти му ли

шу, оне еду ку ју сво
ју децу у том прав цу. 
То су деца на коју ће 
се ова земља уско ро 
осла ња ти – иста кла је 
Бран ки ца Табак.

Све ове актив но сти 
у ССШ „Бран ко Ради
че вић“ су реа ли зо ва
ли уче ни ци, чла но ви 
„Клу ба К“, уз коор ди
на ци ју педа го шки ње 
Оли ве ре Ами џић и 
настав ни це Дани је
ле Дра го је вић, али и 
подр шку целог колек
ти ва.

 С. Џ.
Бран ки ца Табак

Уче ни ци и дирек тор Мир ко Зрнић

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

При о ри тет
стал на постав ка

У мину лој годи ни Зави чај ни музеј 
Рума је реа ли зо вао 41у актив ност 
која је при ву кла око 6.500 посе ти ла ца 
на годи шњем нивоу.

 – Ту бих иста кла наше ради о ни це 
за децу кроз добру сарад њу са шко ла
ма,  тако ђе, и са Герон то ло шким цен
тром тако да смо, у окви ру ради о ни ца, 
има ли око 530 посе ти ла ца. Посеб но 
бих ука за ла на нашу Ликов ну коло ни ју 
Бор ко вац, која је про шле годи не има ла 
тему моти ва за рум ске раз глед ни це. 
Ката лог, који је на осно ву тога иза шао, 
био је у обли ку рум ских раз глед ни ца, 
тако да смо доби ли десет нових моти
ва раз глед ни ца – каже о про шло го
ди шњим актив но сти ма Бра ни сла ва 
Коње вић, дирек тор ка Зави чај ног музе
ја.

Наста ви ло се и са отку пом музе а
ли ја, а локал на само у пра ва је посеб
но помо гла купо ви ну јед не изу зет но 
очу ва не и лепе спа ва ће собе, доби јен 
је кла вир, а у дво ри шту се, од про
шле годи не, нала зи монок сил, који је 
допре мљен из Музе ја Сре ма из Срем
ске Митро ви це. 

Оно што и даље оста је као нај ве
ћи про блем је вели ка вла га у згра ди, 
која је про шле годи не делом сани ра
на. Наи ме, при ли ком рекон струк ци
је Глав не ули це, отво ре ни су до тада 
затво ре ни подрум ски про зо ри, тако да 
се вла га знат но мање осе ти. Упра во 
је ова вла га пред ста вља ла и нај ве ћу 
опа сност за музеј ске пред ме те у депо
и ма, који су изме ште ни из подрум ских 
про сто ри ја како би се лак ше суши ли.

– Сред стви ма доби је ним од локал
не само у пра ве смо извр ши ли сана ци ју 
дво ри шта, тако да смо лет ње про гра
ме вра ти ли у наше лепо дво ри ште, а 
сре ди ли смо и кров. Оче ку јем, да ћемо 
до јуна ове годи не напо кон доби ти и 
стал ну постав ку која недо ста је и Зави
чај ном музе ју и нашем гра ду. То нам је 
сада нај ве ћи при о ри тет, а реч је о исто
риј скоетно ло шкој постав ци – рекла је 
за наше нови не Бра ни сла ва Коње вић. 

С. Џ.

 Бра ни сла ва Коње вић
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ЛИЧНИ СТАВ

Куда иде пое зи ја?
Суд би на пое зи је се мора сагле да

ва ти као циви ли за циј ска потре
ба, више као етич ко, а мање као 

естет ско пита ње. Није посто ја ла нити 
јед на зна чај ни ја кул ту ра, која иза себе 
није оста ви ла поет ско насле ђе.

Данас, међу тим, у вели кој мери при
ме ћу је мо кри зу пое зи је. У вре ме ну 
штан цо ва ња кича, непи сме но скле па
них рома на, када мла ди ауто ри, носи
о ци пре сти жних књи жев них награ да 
гово ре, да су фокус умет нич ког изме
сти ли у фило зоф ско, то јест, да су 
побе гли од лепо те ка мета фи зи ци, као 
да мета фи зи ка није лепо та! Шта онда 
може мо рећи о томе шта се пише и 
ко пише? А шта је умет ност, ако није 
лепо та пре све га, она недо ку чи ва тај
на коју могу откри ти рет ки.

Коли ко је пое зи ја бит на, види мо по 
про шлост. Запам ће но је само оно што 
је у песма ма скри то. Што пое зи ја није 
озна чи ла, као да није ни посто ја ло.

Песни ци су схва та ни чуда ци ма, 
нео бич ним људи ма, то је нега тив на 
одред ни ца. Они су „они“, који зна ју 

што дру ги не зна ју, иза бра ни да кажу 
дубљу, леп шу, трај ни ју реч о вре ме
ни ма и људи ма. Данас у циви ли за ци
ји заба ве и нов ца, обе сми шље но је 
све што тра га за трај ни јим и дубљим. 
Нажа лост, све је у кан џа ма про во да 
и заба ве, негу је се култ нов ца и тела. 
У „вестер ни зо ва ној вул га ри зо ва ној 
епо хи“, човек није заин те ре со ван за 
умно, лепо, све то, па и добро, човек 
уни жа ва само га себе. Зато одбра на 
пое зи је није ништа дру го, већ одбра
на чове ка – она је изван вре мен ска, 

окре ну та пре ма лепо ти, добро ти, пре
ма Богу.

Оно што је акту ел но у поет ским 
токо ви ма данас је, што се кори сте 
непо треб ни изра зи, пое зи ја је пре пла
вље на чак и цита ти ма, као дока зи ма 
„вели ке паме ти“. Поет ске сли ке, моћ 
сим бо ла, мело ди је рит ма су ишче
зле, изгу би ла пул са ци ја душе и духа, 
неста ла је лепо та.

Ова кве поја ве пого ду ју лошим 
песни ци ма, који нема ње поет ског, 
поку ша ва ју надо ме сти ти нечим што их 
само уда ља ва од сушти не пое зи је, а 
то је аутен тич на идеј ност, сми сао за 
ства ра ње лепог и још неви ђе ног.

Данас, често, у сли кар ству има мо 
сли ке без обли ка, музи ку без тоно ва, 
пое зи ју без инспи ра ци је, све више смо 
при сут ни ути ца ји ма уки да ња сми сла.

Такви ути ца ји нису зао би шли ни 
пое зи ју. На сре ћу, пое зи ја има будућ
ност – она је Пар нас раз дра га ног ума 
или кли ца никлог забо ра ва.

Па где се ко пре по зна, ни по бабу ни 
по стри че ви ма.

Мол ба госпо ди ну ветру
Уре жи у камен моје име где ме има,
одне си ме до кра са, ври ска бели на,
заста ни крат ко у твр дој луци,
да сно ве вра тим из тиши на.
У врта че и шкра пе ме оду вај,
у сноп све тло сти да се пре тво рим,
засја јим ведри ном само тре на,
после могу и да се изгу бим,
као тач ка црна, небом пре ва ре на.

Пише:
Андре ја Ђ. Вра њеш

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ства ра мо леп ши свет
За удру же ње „Деч ји свет“ 

из Срем ске Митро ви це 
дава ње и добро чин ство 

зна чај ни су за раз вој зајед ни
це и помоћ дру ги ма. Кам па
њом „Филан тро пи јом ства ра мо 
леп ши свет“, удру же ње „Деч ји 
свет“ реа ли зо ва ло је актив но
сти које су има ле за циљ уна
пре ђе ње филан троп ског еко си
сте ма у Срем ској Митро ви ци. 

На тај начин про мо ви са ли 
смо филан тро пи ју у чети ри 
основ не шко ле: ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, „ Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“, „Све ти Сава“ из 
Срем ске Митро ви це и „Добро
сав Радо са вље вић Народ“ из 
Мачван ске Митро ви це. Филан
тро пи ја се учи од малих ногу и 
зато се удру же ње „деч ји свет“ 
обра ћа упра во нај мла ђи ма.  
Како би уна пре ди ли про мо ци
ју добро чин ства у нашој зајед
ни ци и побољ ша ли филан
троп ску прак су, пред став ни ци 
удру же ња „Деч ји свет“ поста ли 
су члан међу сек тор ског саве
за који чине и пред став ни ци 
локал не само у пра ве и пред у
зет ни ци.

Јед на од наших актив но сти 
била је и кам па ња о филан
тро пи ји у овим основ ним шко
ла ма под нази вом „Укљу чи се, 
кре и рај свет по сво јој жељи“ у 
окви ру које је у сва кој шко ли 

фор ми ран омла дин ски фонд, 
волон тер ски сер вис и инфо 
цен тар. У акци ју се укљу чи ло 
50 уче ни ка ђач ких пар ла ме на
та наве де них основ них шко ла.

Поред тога, уре ди ли смо и 
кре а тив ни поли гон „Филан
троп ска жива пар ти ја чове че 
не љути се“ на коме су уче сни
ци била деца тре ћег раз ре да 
ОШ „ Д. Радо са вље вић Народ“, 
уз број ну публи ку и нави ја че 

из њихо вог раз ре да. На поли
го ну су била озна че на места 
за #филан тро пи ју, као сим бол 
дава ња.  Уче ни ци су са нестр
пље њем чека ли да ста ну на 
поље #филан тро пи ја, јер су их 
ту чека ла слат ка изне на ђе ња. 
Уз смех и радост, кре а тив ност и 
игру, нај мла ђи уче ни ци су учи
ли шта зна чи реч филан тро пи ја 
и коли ко је важно чини ти добра 
дела.

Ликов на коло ни ја на тему 
„Филан тро пи ја и ја“ орга ни зо
ва на је у Основ ној шко ли „Сло
бо дан Бајић Паја“, а ликов ни 
кон курс је обја вљен и у оста
лим шко ла ма.

Удру же ње „Деч ји свет“ ће 
наста ви ти филан троп ске 
актив но сти кроз сарад њу са 
дона то ри ма и град ском упра
вом за омла ди ну и спорт.

M. Крсма но вић Мир нић

Уче сни ци кре а тив ног поли го на
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ЗНА ЧАЈ ПАЛИ ЈА ТИВ НЕ НЕГЕ

Шта је са терминалним 
болесницима?

Пси хо ло шка подр шка  је нешто што  је  запо че то у окви ру про
јек та и биће наства ље на. На жалост, број  обо ле лих паци јен та 
од малиг них и хро нич них неза ра зних боле сти је све већи и у 
све ту и код нас,  те је самим тим и потре ба  за ова квом врстом 
лече ња све већа, гово ри др Биљана Тео до ро вић

Људи у Срби ји, када 
је реч о уми ра њу и 
смр ти, гене ар лно 

има ју став да човек тре ба да 
умре код куће окру жен сво
јом поро ди цом и они ма који 
га воле. Међу тим, како се 
вре ме у ком живи мо мења, 
после дич но се мења и начин 
уми ра ња. Све су чешће ситу
а ци је да о обо ле ли ма поро
ди ца не може да се бри не. 
С дру ге стра не, поста вља 
се пита ње коли ко чла но ви 
поро ди це у тим ситу а ци ја ма 
могу да оста ну духов но јаки 
и да они ма који одла зе пру
же довољ но љуба ви, неге и 
радо сти до самог кра ја? На 
жалост, све је више боле сни
ка у тер ми нал ној фази боле
сти. Кан цер, који не бира ни 
пол, ни годи не је у свом зама
ху. Сви смо све до ци да је све 
већа потре ба да се бри га о 
таквим паци јен ти ма пове
ћа. У Срби ји има мо држав ни 
здрав стве ни систем, који је 
пре оп те ре ћен и тром. Ко има 
везу или неве ро ват ну сре ћу 
да има места за боле сни ка, 
сме шта га у бол ни цу. Али, 
сви зна мо да је све више 
оних који сре ће и везе нема ју. 

У Срби ји посто ји један 
хоспис који се нала зи у Бео
гра ду. Отво рен је 2018. годи

не. У Срем ској Митро ви ци 
посто ји Оде ље ње пали ја тив
не неге. Ово Оде ље ње је 
наста ло путем  пре ко гра нич
не сарад ње  Срби је и Хрват
ске и  про јек та  Take Care,  
који је тра јао  годи ну и по 
дана. Начел ни ца Пали ја тив
ног оде ље ња др Ива на Тео
до ро вић наво ди да су у ови ру 
про јек та Take care при ма ни 
паци јен ти пре ма инди ка ци ја
ма које су поста ви ли иза бра
ни лека ри  Домо ва здра вља,  
у сарад њи са лека ри ма кућ
не меди ци не као и лека ри ма 
спе ци ја ли сти ма Опште бол
ни це Срем ска Митро ви ца. 
Обу хва ће не су и соци јал но 
угро же не гру пе  паци је на
та  уз сарад њу Цен тра за 
Соци јал ни рад са тери то ри је 
Срем ског окру га. 

– У нашој уста но ви, по 
завр шет ку про јек та,  при сту
пи ло се орга ни за ци ји  фор
ми ра ња оде ље ња за пали
ја тив но збри ња ва ње и негу 
тер ми нал них ста ња – одсе ка 
за про ду же но лече ње и негу, 
и то  из посто је ћих кадро ва 
бол ни це, како би се закон ски 
ство ри ли усло ви за наста вак 
лече ња паци је на та у нај те
жим ста ди ју ми ма боле сти. 
Тре нут ни капа ци те ти, такви 
какви јесу,  сигур но су недо

вољ ни  да би њима могли да 
буду обу хва ће ни сви паци јен
ти који заслу жу ју ову врсту 
неге. Када то могућ но сти буду 
дозво ља ва ле биће могу ће  и 
пове ћа ње капа ци те та. Тру ди
мо се да сви паци јен ти  доби
ју струч ну помоћ и про фе си о
нал ну негу и да им  пру жи мо 
здрав стве не услу ге у вези са  
боле шћу од које болу ју, наво
ди др Тео до ро вић.

Вре ме  борав ка  на Пали ја
тив ном оде ље њу је у скла ду, 
пре све га, са  тежи ном обо
ље ња и раз во јем кли нич ке 
сли ке у току тра ја ња боле сти. 

– Тер мин листе чека ња 
није  пре ци зи ран у том сми
слу и  паци јен ти се, уко ли ко 
иза бра ни лека ри сма тра ју, 
при ма ју и на дру га оде ље
ња у Општој бол ни ци и тамо 
лече и збри ња ва ју да не би 
дошло до чека ња. У дого во ру 
са поро ди цом паци јен ти се 
отпу шта ју кући  и пре у зи ма ју 
их даље лека ри кућ не меди
ци не  са  сво јим тимом. Пси
хо ло шка подр шка  је нешто 
што  је  запо че то у окви ру 
про јек та и биће наства ље
на. На жалост, број  обо ле лих 
паци јен та од малиг них и хро
нич них неза ра зних боле сти је 
све већи и у све ту и код нас,  
те је самим тим и потре ба ма 

за ова квом врстом лече ња 
све већа, гово ри др Тео до ро
вић.

Поред Пали ја тив ног оде
ље ња, о тер ми нал ним боле
сни ци ма (али и дру гим катер
го ри ја ма боле сни ка, ста рим и 
немоћ ним) у Срем ској Митро
ви ци се бри ну и хума ни тар на 
орга ни за ци ја Кари тас, али и 
при ват ни Дом за ста ра лица 
Оаза сил ка. На тери то ри ји 
Срем ске Митр о ви це се нала
зи све га десет него ва те љи ца. 
Тако да онај ко нема могућ
ност да збир не боле сни ка у 
бол ни цу или на Оде ље ње 
пали ја тив не неге, то може 
учи ни ти о свом тро шку.

Сво је иску ство, како је то 
када нема ни хоспи са нити 
Пали ја тив не неге у бол ни
ци, поде ли ла је за М нови
не Јеле на Попо вић из Новог 

др Биља на Тео до ро вић

Оде ље ње пали ја тив не негеЈеле на Попо вић

Увек оста је неко осе ћа ње кри ви це да 
можеш више и боље, али то је на кра ју
у бор би са кан це ром немо гу ће. Ми смо 
издва ја ли поза ма шну сво ту нов ца 
месеч но. Не жалим због тога, не желим 
да ме неко схва ти погре шно. Али,
нагла си ла бих да моји роди те љи нису ни 
доче ка ли пен зи ју, нису доби ли (не само 
они, нарав но) одго ва ра ју ћу здрав стве ну 
зашти ту, а за то им се годи на ма
оду зи мао новац од пла те, гово ри
Јеле на Поповић
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Сада. Наи ме, њени роди те
љи су се у крат ком вре мен
ском раз ма ку раз бо ле ли. 
Обо је су били у тер ми нал ној 
фази кан це ра. С обзи ром на 
то да град Врбас из ког поти
че она и њени роди те љи 
нема хоспис нити Оде ље
ње пали ја тив не неге, Јеле
на је мора ла да тра жи дру ге 
алтер на ти ве.

– Мој отац се раз бо лео 
2013. годи не, а њего во ста
ње се погор ша ло кра јем те 
годи не. Умро је 3. јану а ра 
2014. годи не. То је био стра
шан пери од и за мене и моју 
сестру, с обзи ром на то да 
је мој отац имао само нас 
две које бисмо се бри ну ле 
о њему. Ја сам мора ла да 
радим, док је се сестра, која 
је била тада неза по сле на, 
бри ну ла о њему. Ми нисмо 
има ле ни зна ње, нити сна ге 
да му пру жи мо одго ва ра ју ћу 
негу, нити нов ца да нађе мо 
боље реше ње. Често се тада 
јави осе ћај гри же сасве сти 
да си могао боље и више, јер 
забо ра вљаш да ниси лекар. 
Заи ста је тешко гле да ти свог 
нај бли жег у нај го рим мука ма, 
ту досто јан стве ног уми ра ња 
нема, гово ри наша саго вор
ни ца.

Пре ма њеним речи ма, њен 
отац није могао ни да једе, 
нити да при ма инфу зи ју. 
Инфу зи ју је могао да при ма 
само у бол нич ким усло ви ма 
и то кроз глав ну аор ту.

– У целој тој ситу а ци ји, 
поку ша ва ли смо да обја
сни мо лекарима из Опште 
болнице да наш отац није 
за кућ но лече ње, од док то
ра смо доби ја ли инфор ма
ци ју да нема места где би га 
сме сти ли. Док нам др Тама ра 
Петро вић из врба ске Опште 
бол ни це, није иза шла у 
сусрет и нашег оца до самог 
кра ја сме сти ла на Оде ље
њу орто пе ди је на ком ради. 
На томе смо јој без гра нич но 

захвал не, гово ри Јеле на.
Неду го затим, Јеле ни на 

мај ка се раз бо ле ла исто од 
кар ци но ма. Пре ма Јеле ни
ним речи ма, када је сазна ла 
за дијаг но зу, реши ла је да 
ово га пута реа гу је памет ни је, 
одно сно да јој пру жи сву нео
п ход ну негу.

– Нарав но да нисам могла 
да веру јем да мене и моју 
сестру чека опет иста при ча. 
Али, то је живот. С обзи ром 
на то да је наша мај ка има
ла мета ста зе на кич ми, која 
су дове ле до пуца ња пршље
но ва, она је трпе ла вели ке 
боло ве и била је непо крет
на, о њој је морао неко да 
брине 24 часа. Моја сестра и 
ја нисмо могле да јој пру жи мо 
аде кват ну помоћ, а реше ња у 
бол ни ци у Врба су није било. 
Сто га смо издво ји ле новац, 
тако да је наша мај ка све до 
кра ја била сме ште на у Дому 
за ста ра лица Све ти Ђор ђе 
на Петро ва ра ди ну, обја шња
ва наша саго вор ни ца. 

Јеле на је иста кла да јој 
је у исто вре ме дра го што 
су њени роди те љи умр ли 
на, тако ре ћи, досто јан ствен 
начин, али с дру ге стра не 
осе ћа и кри ви цу што, по некој 
тра ди ци ји, није омо гу ћи ла 
сво јим роди те љи ма да пре
ма њихо вим жеља ма умру 
код куће.

– Као што сам и рекла, увек 
оста је неко осе ћа ње кри ви
це да можеш више и боље, 
али то је на кра ју у бор би са 
кан це ром немо гу ће. Ми смо 
издва ја ли поза ма шну сво
ту нов ца месеч но. Не жалим 
због тога, не желим да ме 
неко схва ти погре шно. Али, 
нагла си ла бих да моји роди
те љи нису ни доче ка ли пен
зи ју, нису доби ли (не само 
они, нарав но) одго ва ра ју ћу 
здрав стве ну зашти ту, а за 
то им се годи на ма оду зи мао 
новац од пла те, гово ри Јеле
на. З. Попо вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дан Позо ри шта

Пово дом Свет ског дана 
позо ри шта, ујед но и 
73. рођен да на срем

ско ми тро вач ког Позо ри шта, 
у сре ду 27. мар та на Вели кој 
сце ни изве де на је пред ста
ва „Бри ши од сво је жене“.

По тек сту Реја Куни ја и у 
режи ји Гор да не Лукић, овај 
водвиљ, као не баш лак 
сцен ски при каз, фан та стич
но су пре зен то ва ли мно го
број ној публи ци, чла но ви 
„Теа тра Гар тел“ из Срем ске 
Митро ви це.

Иако ама те ри, ова дру жи
на саста вље на од мла дих 
људи и сред њо шко ла ца, 
под патро на том Гор да не 
Лукић, се на сце ни вла да
ла врло про фе си о нал но и, 
што је нај ва жни је, игра ла 
без кал ку ла ци ја  срцем. 
Коме ди ја ситу а ци је у којој, 

а ко дру ги него Џон Смит, 
живи пара лел не живо те 
са две жене, на два кра ја 
Лон до на, у слат кој заблу ди 
да не може бити откри вен. 
Мањим инци ден том, при ча 
се запе тља ва, уз живо пи сне 
лико ве госпо ђа Мери и Бар
ба ре, радо зна лог ком ши је 
Стен ли ја, типич них енгле
ских инспек то ра и нарав но, 
Боби ја, ком ши је са спра та  
„топлог бра та“.

Осе ти ла је публи ка њихо
ву енер ги ју, сме хом су про
пра ће ни мно ги поте зи и 
награ ди ла их дуго трај ним 
апла у зом на кра ју пред ста
ве.

У фоа је смо иза шли под 
ути ском и осме хом на лицу, 
који нисмо ски ну ли ни на 
кок те лу, упри ли че ном после 
пред ста ве. Г. Томац

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Изло жба гра фи ке
У пећи нач ком Кул тур

ном цен тру, 27. мар та 
је отво ре на изло жба 

гра фи ке мла де шабач ке 
умет ни це Јеле не Инђић, а 
постав ка ће тра ја ти до 10. 
апри ла. Отва ра њу изло
жбе при су ство ва ли су 
уче ни ци Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић Паја“ из 
Пећи на ца, а при сут не је на 
почет ку поздра вио дирек тор 
КЦ Пећин ци Јован Девр ња. 

Јеле на Инђић изра зи ла 
је вели ко задо вољ ство на 
пози ву пећи нач ког Кул тур
ног цен тра, а посеб но јој је 
било дра го што су већи ну 
публи ке чини ли пећи нач ки 
основ ци, који су пажљи во 
слу ша ли њено пре да ва ње о 
сли кар ској тех ни ци којом се 
бави. 

Мла да шабач ка гра фи чар
ка дипло ми ра ла је на Ака
де ми ји ликов них умет но сти 
уни вер зи те та у Бања Луци, 
смер гра фи ка. Иако има 
само 25 годи на, добит ник је 
мно го број них награ да, као 
што су: награ да на изло жби 
Првог међу на род ног три је
на ла ауто пор тре та у мемо
ри јал ној гале ри ји „Душан 
Стар че вић“ у Сме де рев ској 
Палан ци, затим дру го место 
на Ликов ном сало ну у Руми, 
награ да за нај бо љи рад реа
ли зо ван у тех ни ци дубо ке 
штам пе на Ака де ми ји умет
но сти у Бања Луци и мно ге 
дру ге. Само стал но је изла
га ла у Шап цу, При је до ру, 
Футо гу, Бач кој Палан ци, Мај
дан пе ку, Кра ље ву, а сада и у 
Пећин ци ма.

Дета љи са сце не
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РУМА: АРТ ТРЕ МА ФЕСТ 

Нај бо ља пред ста ва
„Јами дистрикт“

Арт Тре ма Фест, 22. по реду, одр
жан је од 27. до 31. мар та, у годи
ни у којој Град ско позо ри ште Рума, 

орга ни за тор фести ва ла који уве ли ко пре
ла зи локал не гра ни це, обе ле жа ва четврт 
века посто ја ња.  Арт Тре ма Фест је изра
стао у реги о нал ну позо ри шну мани фе
ста ци ју, која афир ми ше рад сту де на та 
умет нич ких ака де ми ја и про фе си о нал
них камер них фор ми, са респек та бил ним 
уче сни ци ма, жири јем и бро јем заин те ре
со ва не публи ке.

Зијах Соко ло вић је више годи на при
су тан на Тре ма Фесту, као члан жири ја, 
а ове годи не држи и ради о ни це мла дим 
глум ци ма. 

– Лепо је да смо оста ли у неком при
ја тељ ству и да сам овде. Овај фести вал 
има нешто у насло ву, што је у бити сва ког 
чове ка који живи и који има то неко јав но 
насту па ње, одно сно тре му. Ово је рум
ска тре ма, али је лепа, ако види мо коли
ко је пред ста ва при ја вље но, то пока зу је 
коли ко је људи заин те ре со ва но за тре
му и коли ко их тре ма „дрма“ и коли ко су 
опте ре ће ни тре мом. Лепо је и што радим 
јед ну нео бич ну ради о ни цу који се засни
ва на вре ме ну, про сто ру и рад њи, неким 
основ ним еле мен ти ма на који ма почи ва 
глу мач ки занат – рекао је позна ти глу мац 
Зијах Соко ло вић.

Ове годи не за Тре ма фест је при ја вље
но чак 124 пред ста ве, а иза бра но је осам 
из Бугар ске, Хрват ске, БиХ и Срби је, о 
који ма је конач ну реч дао струч ни жири, 
у саста ву теа тро лог мр Радо слав Радо
њић, драм ски умет ник Зијах Соко ло вић и 
дра ма тур шки ња и реди тељ ка Нина Хор
ват из Хрват ске.

 22. Арт Тре ма Фест Рума 2019. почео 
је 27. мар та про мо ци јом књи ге „Пара лел
на исто ри ја теа тра/ Алтер на тив ни теа тар 

у аме те ри зму Срби је од 1980 до 2000“ 
која је одр жа на у Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“. О сво јој књи зи је 
гово рио теа тро лог Милан Мађа рев, који 
је иста као да је кон ста то вао да је будућ
ност позо ри шта у ама те ри зму, јер про фе
си о нал на позо ри шта тешко да ће убу ду
ће моћи да раде као сада.

Зва нич но отва ра ње је било 28. мар
та када је публи ка има ла при ли ку да 
погле да изло жбу „Хеда Габлер Хен ри ка 
Ибзе на на позор ни ца ма Срби је“ Позо ри
шног музе ја Вој во ди не. Прва је изве де
на одлич на пред ста ва „Јами дистрикт“ 
Битеф теа тра, ЦЗK Тиват, „Masks“ Сег дин 
и „Тhink Tank“ Сту ди ја Нови Сад.Текст је 
напи са ла Миња Бога вац, a режи ју пот
пи су је Kокан Мла де но вић. После тога је 
публи ка погле да ла пред ста ву „Мисте ро 
Буфо“ Kазалиш та „Гру па“ и Три ко цир кус 
теа тар Загреб , која је рађе на по тек сту 
чуве ног Дариа Фоа. 

Дру гог фести вал ског дана на камер
ној сце ни Кул тур ног цен тра су изве де
не пред ста ве „Стрип тиз“, Про цес теа тра 
Бео град, по тек сто ви ма Фран ца Каф ке 
и Сла во ми ра Мро же ка, у режи ји Радо
сла ва Милен ко ви ћа и „Каба ре Вале ска“, 
СКЦ Рије ка и Ака де ми је при ме ње них 
умјет но сти Све у чи ли шта у Рије ци. Тре ћег 
дана Тре ма Феста на про гра му су биле 
пред ста ве „Иску ше ње“ Сце не „Маска“ 
и Шабач ког позо ри шта и „Коко шка“ 
Арт сдру же ние СПАМ Сту ди ос Софи
ја. Послед њег фести вал ског дана пред 
публи ком су биле пред ста ве „Из три угла“ 
Теа тра „Федра“ из Бугој на и „Заго нет ка 
рево лу ци је“ бео град ског Дах теа тра.

Орга ни за тор Тре ма Фест про јек та је 
већ 22 годи не Град ско позо ри ште „Рума“. 
Ово го ди шњи парт не ри у реа ли за ци ји су 
Kултурни цен тар Рума, Град ска библи

о те ка „Ата на си је Стој ко вић“, Зави чај ни 
музеј Рума, Позо ри шни музеј Вој во ди
не, СТШ „Милен ко Брзак Уча“, Гим на зи ја 
„Сте ван Пузић“ и ССШ „Бран ко Ради че
вић“. Покро ви те љи Арт Тре ма Феста су 
рум ска општи на и Покра јин ски секре та
ри јат за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни ца ма.

С. Џаку ла

Ово го ди шњи Арт Тре ма Фест окон чан 
је про гла ше њем нај у спе шни јих пред
ста ва и доде лом награ да. Како се и 
оче ки ва ло нај ви ше награ да је доде ље
но изу зет ној пред ста ви „Јами дистрикт“. 
Спе ци јал на награ да за парт нер ску игру 
је доде ље на пред ста ви „Стрип тиз“, 
Спе ци јал на глу мач ка награ да је доде
ље на Иси до ри Сими јо но вић, Нини 
Нешко вић и Вањи Нена дић које су 
игра ле у пред ста ви „Јами дистрикт“, 
Спе ци јал на награ да за текст дра ме, 
доде ље на је Мињи Бога вац за „Јами 
дистрикт“, Пла ке та за нај бо љу кости
мо гра фи ју доби ла је пред ста ва „Заго
нет ка рево лу ци је“, Злат на маска за 
нај бо љу мушку уло гу при па ла је Дра
же ну Шива ку у пред ста ви „Мисте ро 
Буфо“, а Злат на маска за нај бо љу жен
ску уло гу је доде ље на Ники Иван чић у 
пред ста ви „Каба ре Вале ска“. Када је 
реч о пред ста ва ма, Брон за на маска је 
доде ље на за пред ста ву „Стрип тиз“, 
Сре бр на маска пред ста ви „Заго нет ка 
рево лу ци је“, а нај бо ља пред ста ва, која 
је доби ла Злат ну маску је „Јами 
дистрикт“, док је Кокан Мла де но вић 
добио Злат ну Тре ми ну маску за режи ју. 
По оце ни жири ја публи ке, тако ђе је за 
нај бо љу, про гла ше на пред ста ва „Јами 
дистрикт“.

Награђени
Награ ђе ни на 22. Тре ми
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ПРО ЈЕ КАТ „УДРУ ЖЕ НЕ“ У КРА ЉЕВ ЦИ МА, ЈАС КУ И МАРАДИКУ

Донације удружењима жена
„Удру же не“ је назив про

јек та којим ком па ни ја Теле
ком Срби је, као дру штве но
одго вор на фир ма, подр жа ва 
жен ско пред у зет ни штво и 
афир ми ше и осна жу је жене 
за актив ни је уче шће у раз
во ју локал них зајед ни ца. 
Овај про је кат се реа ли зу је у 
сарад њи са Саве том за род
ну рав но прав ност поло ва 
Вла де Вој во ди не.

Циљ је да се, кроз нов ча ну 
помоћ у виси ни од 200.000 
дина ра, под стак не рад удру
же ња жена у мањим сре ди
на ма, а Савет је упра во тај 
који је Теле ко му помо гао у 
ода би ру 20 удру же ња која ће 
доби ти дона ци је.

Удру же ње жена „Кра љев
чан ке“ из Кра ље ва ца су јед
но од удру же ња, а њима је 
дона ци ја уру че на 27. мар та у 
њихо вим про сто ри ја ма, уку
сно укра ше ним руко тво ри на
ма вештих Кра љев чан ки.

– Са овом дона ци јом купи
ће мо маши ну за вез и потру
ди ће мо се да укљу чи мо што 
више жена у тај рад. Про из
во де ћемо се потру ди ти да 
пла си ра мо и да на тај начин 
финан си ра мо свој рад, али и 
наше хума ни тар не актив но
сти. Тру ди мо се да очу ва мо 
тра ди ци ју Сре ма и Вој во ди
не, има мо раз бој на којем 
изра ђу је мо тка не пред ме те, 
а сада ће ту бити и маши на 
за вез. Има мо и пред ме те 
ста ре пре ко јед ног века, које 
су ради ле још наше баке и 
тру ди мо се да сачу ва мо ту 
нашу тра ди ци ју – рекла је 

Сне жа на Бог да но вић.
На доде ли дона ци је „Кра

љев чан ка ма“ био је и Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума. Он је иста као да је реч 
о удру жењ, које је запо чи ња
ло сво је актив но сти у вре ме 
када су мно га дру га удру же
ња жена гаси ла. 

– Нама у локал ној само у
пра ви је то јако бит но и зато 
смо их пре по зна ли као удру
же ње које заслу жу је подр
шку. Чиње ни ца је да у селу, 
удру же ња која делу ју, један 
су од оних сту бо ва око којих 
се мешта ни оку пља ју и која 
гаран ту ју опста нак и витал
ност села. Оне су за ових 
пет годи на успе ле да изгра де 

један углед у нашој зајед ни
ци, да прак тич но нема нијед
не зна чај ни је мани фе ста ци је 
у којој оне не уче ству ју. То 
је бит но, не само за очу ва
ње тра ди ци је, већ очу ва ње 
витал но сти села. Заи ста, 
морам да их похва лим као 
јед но од нај мла ђих, али нај
ак тив ни јих удру же ња – рекао 
је Кова че вић. 

Дона ци ју Теле ко ма доби ло 
је и Удру же ње жена „Јаза чан
ке“ из Јаска.

Како је иста кла Бра ни сла
ва Мла де но вић, пред сед ни
ца Удру же ња, „Јаза чан ке“ су 
осно ва не 2017. годи не и од 
тада су уче ство ва ле на низ 
сај мо ва и кул тур них мани фе

ста ци ја, где су се пред ста ви
ле сво јим руко тво ри на ма.

– Ово нам је зна чај на дона
ци ја, јер ћемо сред ства делом 
иско ри сти ти за финан си ра ње 
орга ни за ци је наше тра ди ци о
нал не и позна те мани фе ста
ци је „Јесен сти же дуњо моја“ 
која се, до сада, орга ни зо ва
ла 13 пута. Морам да истак
нем да и зна чај ну подр шку 
и добру сарад њу има мо са 
нашом Месном зајед ни цом 
и локал ном само у пра вом – 
рекла је овом при ли ком Бра
ни сла ва Мла де но вић.

Доде ли дона ци је у Јаску 
при су ство вао је и Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка 
ири шке општи не. С. Џ.

Миа Стра јин, Мари ја Бошко вић и Сне жа на Бог да но вић

Посета марадичким Вилама
У сре ду, 27. мар та пред

став ни це Теле кома 
посе ти ле су Мара дик 

и Удру же њу жена „Вилин 
салаш“ и уру чи ли дона ци ју 
вред ну 200.000 дина ра.

Пред сед ни ца Удру же
ња „Вилин салаш“ Бран ка 
Лихвар чек иста кла је да ће 
сред ства која су доби ли од 
„Теле ком Срби ја“ иско ри сти 
за набав ку нео п ход ног мате
ри ја ла и захва ли ла се на 
подр шци сео ским жена ма.

– Поред мате ри ја ла, сред
ства ћемо иско ри сти ти и 
за еду ка ци ју сео ске деце 
и наших чла ни ца. Ми има
мо вео ма добру сарад њу 
са нашом шко лом и деца су 
укљу че на у ско ро све наше 

про јек те – рекла је Лихвар чек 
и под се ти ла да има ју и подр
шку локал не само у пра ве.

При је му који је орга ни зо
ван у Основ ној шко ли „Бран
ко Ради че вић“ у Мара ди ку, 
при су ство вао је и пред сед
ник општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, који је под се тио да 
се радо ви жена из Удру же ња 
„Вилин салаш“ кори сте као 
покло ни за чла но ве деле га
ци ја, који дола зе у посе ту том 
срем ском гра ду.

– Ми ћемо се тру ди ти да 
сва ке сле де ће годи не издво
ји мо више сред ста ва за сва 
наша удру же ња, а пого то во 
за она из сео ских сре ди на, 
чије су чла ни це жене – рекао 
је Гак. М. Ђ.

 Дона ци ја „Теле ко ма“ мара дич ким „Вила ма“
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МОНА ХИ ЊЕ ИЗ СРП СКИХ ВЛА ДАР СКИХ ПОРО ДИ ЦА (3)

Важна уло га жен ске
мона шке тра ди ци је
Жена цара Душа на, Јеле на, бла

го ча сти ва и хри сто љу би ва 
цари ца, била је истак ну ти 

пред став ник срп ског дво ра, чији је глас 
бивао пре су дан, када је реч о доно ше
њу важних држав нич ких одлу ка. Пре
вас ход но се мисли на Кан та ку зи нов 
опис пре го во ра са Сте фа ном Душа ном 
у коме се нагла ша ва Јеле ни на бла га 
нарав, мудрост, тре зве ност и речи тост. 
Налик мно гим вла дар ка ма, поста ла је 
мона хи ња. Након Душа но ве смр ти 
пре у зе ла је власт у Сер ској обла сти, те 
је и као мона хи ња Јели са ве та наста ви
ла да се бави поли тич ким посло ви ма.
Од маја 1356. годи не Јеле на се поми
ње под сво јим мона шким име ном Јели
са ве та. У вре ме свог борав ка на Све тој 
Гори 1347/48, годи не цари ца Јеле на, 
жена цара Душа на, нару чи ла је да јој 
се пре пи су ју књи ге. Све то гор ски ста
рац Јоа ни ки је пре вео је, по њеној 
жељи, Тума че ње све тог Јеван ђе ља-
Те о фи лак та Охрид ског. Ста рац Јоа ни
ки је посеб но је нагла сио Јеле ни ну 
вели ку љубав пре ма све тим књи га ма. 
У Народ ној библи о те ци у Ати ни нала зе 
се три грч ка руко пи са, који су тамо 
доне ти из Солун ске митро по ли је и гим
на зи је. У њима је забе ле же но да су 
писа ни по наруџ би ни цари це Јеле не, 
мона хи ње Јели са ве те. Поред цркве 
Успе ња Бого ро ди це коју је сагра ди ла 
са сво јим сином, Јеле на je сагра ди ла 
цркву и мана стир Матеј че. Сма тра се 
дру гим кти то ром цркве у Кожљу, Сави
не испо сни це у Каре ји на Све тој Гори, 
као и охрид ске цркве Бого ро ди це 
Пери влеп те. Поди гла је и мана стир 
Свих Све тих, који је цар Урош при ло
жио Лаври Све тог Ата на си ја на Ато су 
(Томин).Жити је патри јар ха Пај си ја 
 и сцрп но опи су је Јеле ни но уче шће при 
завр ша ва њу цркве Успе ња Бого ро ди
це, коју је Душан запо чео: И тада бла-
го ча сти ва цари ца са сином сво јим 
довр ши цркву која је оста ла од бла го-
ча сти вог и пре ви со ког Сте фа на у 
Црној Гори, недо вр ше на и тру дом и 
под ви гом и помо ћу пре чи сте Вла ди чи-
це наше Бого ро ди це и помо ћу и засту-
пље њем сво јих пра ро ди те ља довр ши-
ше цркву пре слав ну у похва лу и сла ву 
Успе ња пре чи сте и пре бла го сло ве не 
Вла ди чи це наше Бого ро ди це и до 
данас нази ва се Црно гор ска Бого ро ди-
ца, буду ћи да је цар Сте фан вели ки 
беше осно вао и недо вр ше на беше, 
смрт га дости же. Тако ђе и у Ско пљу, 
наспрам гра ду, поди же цркву пре слав-
ну у име живо на чел не Тро ји це из осно-
ва, пошто рани је мања беше сази да-
на, још од пра ро ди те ља, то јест од 
Милу ти на.

Јеле ни, жени деспо та Угље ше 
Мрњав че ви ћа, у мона штву  на зва ној 

Јефи ми ја, уми ру роди те љи, син једи
нац и муж гине у Марич кој бици.Након 
муже вље ве поги би је и губит ка деспо
то ви не, мора ла је да напу сти Сер и 
живот вла дар ке. Без оца, мај ке, мужа и 
сина, она се у сво јој два де сет и дру гој 
годи ни замо на ши ла, након чега је 
доспе ла на двор кне за Лаза ра. Као 
мона хи ња Јефи ми ја, у миру је живе ла 
на дво ру кне за Лаза ра и кне ги ње Мили
це бли зу два де сет годи на, а након 
поги би је кне же ве у Косов ском боју, 
усле ди ли су те шки дани. Јефи ми ја је 
кне ги њи Мили ци била нај ве ћа подр
шка. У тежњи да се спа се Сте фан који 
је пред Баја зи том непра вед но окри
вљен, њих две ће поћи у посе ту сул та
ну: А због ово га пође цару Баја зи ту 
сама та бла го вер на госпо ђа (Мили-
ца); има ла је са собом рођа ку сво ју, 
бив шу жену деспо та Угље ше, а кћер 
неко га ћеса ра. Ова у мно гим речи ма и 
ства ри ма буду ћи нај му дри ја, а коју је 
увек спо ми ња на (Мили ца) сма тра ла 
као неки стуб и помоћ, наро чи то у 
таквој ства ри која се дого ди ла(Кон
стан тин Фило зоф). Када је тре ба ло да 
се очи у очи сусрет не са сул та ном, хра
бра Јефи ми ја је каза ла Мили ци: Одба-

ци сва ки страх, када нас (само) удо-
сто ји ше да га види мо.Јефи ми ја је 
при ми ла вели ку схи му и про ме ни ла 
име у Јев прак си ја. Коли ко је била 
воље на и пошто ва на од стра не Лаза
ре ве и Мили чи не деце, потвр ђу ју и 
речи деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа, 
који  де спо ти цу кира  Јев прак си ју нази
ва мај ком. У Пове љи из 1404/5. годи не 
деспот Сте фан Лаза ре вић казу је: И 
како спо ме ну цар ству ми госпо ђа и 
мај ка ми деспо ти ца кира Јев прак си ја, 
тра же ћи од цар ства ми да при ло жи, 
сво је ради душе, село неко дому пре чи-
сте Бого ма те ре, оби те љи цар ско га 
и вели ко га мана сти ра Хилан да ра, који 
лежи у Све тој Гори Ато на, и видев 
цар ство ми њену бла гу жељу за сво ју 
душу, саве ћах са госпо ђом и мај ком ми 
кира Јев ге ни јом и са вла сте лом цар-
ства ми да се не пре зру њене мол бе, 
но шта пише са радо шћу и уср ђем 
испу не, због њене вели ке љуба ви и 
уср ђа ка нама.Мона хи ња Јефи ми ја, 
тво рац је три врсна дела:Туга за мла-
ден цем Угље шом, Моље ни је Госпо ду 
Ису су Хри сту, Похва ла кне зу Лаза ру.

У следећем броју:
Калуђерице и државнице

Пише: др Снежана Булат
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ДОБИ ЛИ СИНА: Радо
слав и Љуби ца Воји но вић  
Мачван ка Митро ви ца, Игор 
и Мари на Мија то вић  Срем
ске Митро ви це, Алек сан дар 
и Вио ле та Андрић  Добрин
ци, Бојан и Анђел ка Којић  
Шид, Љубо мир и Ната ша 
Ашће рић  Пла ти че во, 
Мари јан и Све тла на Мати
чић  Срем ска Митро ви ца, 
Мића Тома ше вић и Ива на 
Мила но вићТома ше вић  
Срем ска Митро ви ца, Дејан 
и Јова на Жива но вић  
Никин ци, Саша и Маја Бозо
љац  Нови Кар лов ци 

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Алек
сан дар и Мили ца Рибић  
Заса ви ца I, Жељ ко и Јеле
на Томић  Нови Слан ка
мен, Саша Бојан и Жељ ка 
Топа ло вић  Ада шев ци, 
Кри сти ан и Дра га на Вуч ко
вић  Срем ска Митро ви ца, 
Мар ко и Ната ша Игња то вић 
 Бре стач

УМР ЛИ: Про кић Бог дан 
рођ. 1937, Мићин Сла во
мир ка рођ. 1940,Ђокић 
Иван рођ. 1954, Авра мо вић 
Лазар рођ. 1941, Савић 
Мил ка рођ. 1947, Сте ва но
вић Петар рођ. 1936, Кер кез 
Јања рођ. 1941, Нова ко вић 
Милан рођ. 1941, Бело мар
ко вић Радо слав рођ. 1986, 
Рагај Мари ја рођ. 1929, 
Носић Раде рођ. 1933, 
Петро вић Дра ган рођ. 1959, 
Вуче но вић Мио драг рођ. 
1930, Бошко вић Недељ ко 
рођ. 1956, Сре те но вић Бра
ни сла ва рођ. 1942, Сто ја ко
вић Миле на рођ. 1936, 
Тадић Нема ња рођ. 1953, 
Бошко вић Љуби ца рођ. 
1931, Чет ник Милан рођ. 
1945, Сте фа но вић Бог да на 
рођ. 1934, Панић Милан 
рођ. 1952, Мио ше вић Гро
зда рођ. 1938, Иљче шин 
Ката ри на рођ. 1927, Сушић 
Ђор ђе рођ 1949, Бабић 
Дани је ла рођ. 1979, Ђурић 
Доста на рођ. 1930, Циме ша 
Дра ган рођ. 1952, Бур ма зе
вић Милић рођ. 1937, Ђук
нић Јели ца рођ. 1940, 
Ћалић Миљ ка рођ. 1937, 
Јово вић Ана рођ. 1931, Сто
ка нов Жар ко рођ. 1938.

RUMA

УМР ЛИ: Живот ка Мило
ва но вић, рођ. 1938. год, 
Раде Шво ња, рођ. 1945. 
год, Сава Вука ди но вић, 
рођ. 1936. год, Петра Ћули
брк, рођ. 1933. год, Вла ди
мир Стој шић, рођ. 2002. 
год, Љуба Ћеран, рођ. 
1953. год.

Обно ва фаса де
ЦРКВА У МАР ТИН ЦИМА

Црква Све тог Нико ле у 
Мар тин ци ма уско ро ће 
доби ти нови изглед. 

Обно ва фаса де је запо че
та у поне де љак 1. апри ла. 
Пре ма речи ма пред сед ни
ка Месне зајед ни це Мар ти
ни ци Дар ка Гаври ло ви ћа, 
у спо ља шњи изглед ове 
цркве није ула га но три де
сет годи на. Вред ност радо
ва је 1.300.000 дина ра, од 
чега је локал на само у пра ва 
издво ји ла 200.000 дина ра, а 
оста так су при ку пи ли црква 
и мешта ни Мар ти на ца. 

– Ми у Мар ти ни ци ма ову 
годи ну обе ле жа ва мо као 
годи ну лепих про је ка та. За 
два до три месе ца ћемо 
обно ви ти и згра ду Дома кул
ту ре, асфал ти ра ће мо и ули
це које нису асфал ти ра не. 
Захва лио бих се локал ној 
само у пра ви која има заи ста 
раз у ме ва ња за нас, мешта
ни ма села који су вео ма зна
чај но финан сиј ски уче ство
ва ли у дона ци ји. Сма трам 
да ће радо ви бити гото ви 
до 20. маја, рекао је Дар ко 
Гаври ло вић.

Ста ре ши на хра ма јереј 
Бра ни мир Чолић је овом 
при ли ком навео да је обно
ва хра ма је зна чај на за 
народ

– Добро вољ ним при ло
зима соп стве ним сред стви
ма цркве успе ли смо да при
ку пи мо 1.100.000 динара, а 
за оста так нам је локал на 
упра ва иза шла у сусрет. 
Ја сам седам годи на овде 
све ште ник и уви ђам да се 

пола ко народ вра ћа у цркве, 
навео је Чолић.

Дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Петар 
Самар џић је навео да је 
обно ва фаса де на Цркви 
Све тог Нико ле у Мар тин ци
ма наста вак је акци је обно
ве обје ка та у сели ма, а које 
подр жа ва локал на само у
пра ва. 

– Зајед нич ким сна га ма 

мешта на, цркве и локал
не само у пра ве омо гу ће но 
је да се ова пра во слав на 
све ти ња поно во забли ста 
јед ним новим сја јем. То би 
тре ба ло да послу жи као 
при мер добре прак се како 
да мешта ни и локал на само
у пра ва могу да нешто ура
де за сво је место, рекао је 
Самар џић.

З. Поповић
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Илија Недић, Дарко Гавриловић, Петар Самарџић и свештеници мартиначке цркве
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
ситу а ци је, потреб но 
је да при хва ти те 

одре ђе ни сте пен ризи ка у 
послов ним пре го во ри ма. Поне
кад блиц про ве ра може да зава
ра, обра ти те пажњу на раз ли чи
те комен та ре и на вре ме затра
жи те нечи ји савет. Сусрет са јед
ном осо бом за вас пред ста вља 
емо тив ни врху нац, али на жалост 
тај врху нац брже ишче за ва него 
што бисте то желе ли. 

БИК: Не успе ва те да 
пред ви ди те нечи ји 
одго вор на зада ту 
тему или да успо ста

ви те добар однос са сарад ни ци
ма. Нема раз ло га да се пона ша
те пре ви ше раз ме тљи во, већ 
затра жи те нечи ју морал ну или 
мате ри јал ну подр шку. Парт нер 
вешто игно ри ше ваше иде је, 
поку ша ва те да схва ти те зна че ње 
скри ве них моти ва. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Избе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка. Нема 

потре бе да при ча те о ства ри ма 
које иза зи ва ју нега тив ну реак ци
ју, боље је да при хва ти те ком
про ми сну вари јан ту. Уоста лом, 
увек посто ји фак тор про ме не и 
изне на ђе ња. Парт нер се искре но 
тру ди, али не раз у ме нај бо ље 
све ваше иде је. Избе га вај те 
ситу а ци је које вас додат но зама
ра ју. 

РАК: Тре нут но љубав 
и лич но задо вољ ство 
не иду у зајед нич кој 
ком би на ци ји. Потреб

но је да се опре де ли те за прак
тич на реше ња. Иску ство вас опо
ми ње, да не тре ба веро ва ти осо
би о којој ваши сарад ни ци гово ре 
више у нега тив ном кон тек сту. 
При хва ти ли сте пасив ну уло гу у 
одно су пре ма воље ној осо би, 
уско ро ћете зажа ли ти због сво јих 
лоших про це на. 

ЛАВ: Нема раз ло га 
да се пове де те за 
лажним ути сци ма 
или да вас неко зава

ра ва вели ким обе ћа њи ма. Про
ве ра вај те нове инфор ма ци је о 
послов ним при ли ка ма и потру ди
те се да зашти ти те сво је инте ре
се. Уко ли ко вас ири ти ра нечи је 
при су ство, сачу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те импул сив ну стра
ну сво је при ро де. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко се 
нала зи те у некој осе
тљи вој фази, пре пу
сти те сво јим сарад

ни ци ма да оба ве тежи или ком
пли ко ва ни ји део посла. Мора те 
има ти добру про це ну, ко може да 
вас заме ни у одлу чу ју ћем тре
нут ку и у важним пре го во ри ма. У 
љубав ном живо ту, немој те 
дозво ли ти свом парт не ру хиро
ви то пона ша ње. Све има сво ју 
здра ву меру и гра ни цу. 

ВАГА: Нема те довољ
но стр пље ња за 
додат не оба ве зе, али 
посто је ситу а ци је које 

зах те ва ју кре а тив но раз ми шља
ње или фазу инку ба ци је. Важно 
је да на што бољи начин ускла
ди те сво је жеље и могућ но сти. 
Неко ко је изне на да ушао у ваш 
живот у вама побу ђу је емо тив но 
инте ре со ва ње и добро рас по ло
же ње. 

ШКОР ПИ ЈА: Ком пли
ко ва на ситу а ци ја у 
којој се нала зи те про
из и ла зи из зајед нич

ког поку ша ја, да се напра ви пра
вил на део ба послов них и финан
сиј ских инте ре са. Нема потре бе 
да пона вља те при чу, која иза зи
ва ново нера зу ме ва ње или 
оштро него до ва ње у кру гу сарад
ни ка. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да шар ми ра те и да одо
бро во љи те парт не ра. 

СТРЕ ЛАЦ: Поку ша
ва те да импре си о ни
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но
сти ма. Ипак, све што чини те под
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва
ње. Не успе ва те да одре ди те 
сво је место или уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Нема раз ло га 
да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи
ра те сво је пона ша ње као и про
пи се које сте учи ни ли. 

ЈАРАЦ: Изне на да 
уме те да забли ста те у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и да пону ди те 

неко нео бич но добро реше ње. 
Има те добре иде је и ста ло вам је 
да оства ри те зајед нич ке инте ре
се. Спо соб ност доброг при ла го
ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, је 
нужна за послов ни успех. Годи 
вам нечи ја пажња, тако да упи ја
те сва ку реч коју изго ва ра бли ска 
осо ба. 

ВОДО ЛИ ЈА: Само 
сте тре нут но емо тив
но осе тљи ви. Буди те 
разум ни, тре нут ни 

неу спех тре ба да вас моти ви ше 
на додат ну упор ност или на жељу 
за пре ва зи ла же њем лич них сла
бо сти. Нечи ја пору ка може да се 
тума чи на раз ли чи те начи не, а за 
вас је исти ни то пре све га оно што 
вам је дра го да чује те. Важно је 
да што боље ускла ди те сво је 
мисли и осе ћа ња. 

РИБЕ: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра
ћа те пажњу на осо бу 

која вас зама ра кри ти зер ском 
при чом. Не може те сви ма да уго
ди те, али све што чини те са 
пози тив ном тен ден ци јом оста
вља добар ути сак на ваше 
сарад ни ке. Осло бо ди те се од 
неких емо тив них коч ни ца у скла
ду са лич ним потре ба ма и пока
жи те добру вољу. 

VREMEPLOV
3. април

1807. У Вог њу по че ла је Ти ца
но ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо
ви ћу Ти ца ну. Се ља ци с вла сте
лин ства гро фа Кар ла Пе ја че ви
ћа по ди гли су бу ну и ја ви ли 
срп ском вој во ди Лу ки Ла за ре
ви ћу да се Срем ди гао на уста
нак и да же ли ује ди ње ње са 
Ср би јом. Аустриј ска вој ска, ја ка 
го то во као јед на ар ми ја, за 
де сет да на је угу ши ла бу ну у 
ко јој је уче ство ва ло око 15.000 
се ља ка из 45 се ла рум ског и 
илоч ког вла сте лин ства. Ти цан 
је ухва ћен и по гу бљен кра јем 
1807. 

4. април
1932. К. К. Кинг изо ло вао је 
ви та мин Ц на уни вер зи те ту у 
Пит сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на 
Мар ти на Лу те ра Кин га у Мем
фи су. 

5. април
1896. Отво ре не су пр ве са вре
ме не Олим пиј ске игре у Ати ни 
на ко ји ма је уче ство ва ло 484 
так ми ча ра. 
1999. У ва зду шним уда ри ма 
НА ТОа на СР Ју го сла ви ју по го
ђен је цен тар Алек син ца. По ги
ну ло је 17 ци ви ла.

6. април
648. п. н. е. Пр ва бе ле шка о 
по мра че њу Сун ца ко ју су на чи
ни ли ста ри Гр ци. 
1909. Ро берт Пи ри и Ме тју Хен
сон пр ви сти гли до Се вер ног 
по ла. 
1941. На ци стич ка Не мач ка је у 
Дру гом свет ском ра ту без об ја
ве ра та на па ла Ју го сла ви ју.  У 
бом бар до ва њу ко је је на ста
вље но и у на ред на два да на 
по ги ну ло је око 2.500 љу ди. 
Уни ште но је ви ше сто ти на згра
да, ме ђу ко ји ма је би ло и зда ње 
На род не би бли о те ке Ср би је. 

7. април
1929. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут пре но сио спорт ску утак ми
цу у Ју го сла ви ји. Ре пор тер 
Ра де Сто и ло вић пре но сио је 
дру го по лу вре ме су сре та бе о
град ских фуд бал ских еки па 
БСКЈу го сла ви ја. 
1933. Окон ча на је про хи би ци ја 
у САДу. 

8. април
1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Ху ан Пон се де Ле он, тра га ју ћи 
за мит ским „из во ром мла до
сти“, от крио је Фло ри ду и про
гла сио је по се дом Шпа ни је. 
1810. Ро ђен је не мач ки ком по
зи тор Ро берт Шу ман.
1973. Умро је Па бло Пи ка со.

9. април
1667. У Па ри зу је одр жа на пр ва 
јав на умет нич ка из ло жба. 
1770. Ка пе тан Џејмс Кук от кри
ва Бо танy Баy (Аустра ли ја). 
1957. Про лаз Су ец ким ка на лом 
про гла шен сло бод ним и отво
ре ним без дис кри ми на ци је за 
све зе мље.

HOROSKOP

Сре да, 3. април  (21. март)
Пре по доб ни Јаков Исо вед ник

Четвр так, 4. април  (22. март)
Све ти све ште но му че ник Васи
ли је Анкир ски

Петак, 5. април  (23. март)
Пре по доб ни Никон и дру ги

Субо та, 6. април  (24. март)
Прпо доб ни Заха ри је (Прет пра
зни штво Бла го ве сти

Неде ља, 7. април  (25. март)
Бла го ве сти

Поне де љак, 8. април 
(26. март)

Сабор Све тог архан ге ла Гаври
ла (Ода ни је Бла го ве сти)

Уто рак, 9. април  (27. март)
Пре по доб на Матр о на Солун ска

Crkveni
kalendar

• Тамо где љубав вла да, 
нема ни вели ких ни 
малих.
• Кад љубав гово ри, 
разум ћути.
• Купље ну љубав одмах 
про дај.

Фран цу ска 
про лећ на
чор ба

Потреб ни састој ци: 50 гра ма 
путе ра, 1 исец кан пра зи лук, 1 
исец кан црни лук, 1 л воде, 3 
вели ка кром пи ра (исец ка на), 2 
вели ке шар га ре пе (исец ка не), 
неко ли ко све жих шпар гли (опци о
но), 70 гра ма неку ва ног белог 
пирин ча, 4 каши чи це соли, 50 гра
ма све жег спа на ћа, 1 шоља 
павла ке 

Начин при пре ме: Рас то пи те 
путер у вели кој посу ди на сред њој 
ватри. Уба ци те пра зи лук и црни 
лук и про пр жи те док не омек ша ју. 
Сипај те воду у лонац. Додај те 
кром пир, шар га ре пу, шпар гле и 
пири нач. Зачи ни те сољу. Про ку
вај те, сма њи те топло ту и кувај те 
30 мину та, док повр ће и пири нач 
не буду мека ни. На кра ју додај те 
спа наћ и павла ку у супу, и наста
ви те да кува те око 5 мину та.
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ТУЧА У ДИС КО ТЕ ЦИ „НОКС“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Мла ди ћи се опо ра вља ју, 
обезбеђење добило отказ

– Брзо сам повра тио свест и тада 
нас је обез бе ђе ње изба ци ло напо ље 
из диско те ке. Био сам крвав, раз би је
ног носа, осе ћао сам се вео ма лоше 
и хтео сам да позо вем Хит ну помоћ. 
Насло нио сам се на кола и тада ме је 
опа зио друг, који уоп ште није био уну
тра са мном. Одјед ном њих четво ри ца 
су нам при шла са леђа и поче ла да 
нас јако уда ра ју, песни ца ма, нога ма. 
Нисам могао да пру жим отпор, опет 
сам се оне све стио. Стра шни боло ви 
су ме про бу ди ли тек ују тру у бол ни ци – 
при се ћа се један од тро ји це мла ди ћа, 
који је у ноћи изме ђу 8. и 9. мар та, пре
ту чен у дис ко те ци „Нокс“ у Срем ској 
Митро ви ци. Због нано ше ња тешких 
теле сних повре да, један од повре ђе
них мома ка под нео је кри вич ну при ја
ву про тив осум њи че них насил ни ка и 

поред тога што тужи ла штво још није 
завр ши ло истра гу.

Пре ту че ни мла ди ћи, ста ро сти изме
ђу 18 и 24 годи не, пола ко се опо ра
вља ју на кућ ном лече њу, али, како 
кажу, после ди це ће им оста ти трај не. 
Док тужи ла штво спро во ди истра жне 
рад ње, „таба џи ја ма“ је одре ђен при
твор у тра ја њу до 30 дана.

Мла ди ћи нагла ша ва ју, да су коб не 
вече ри дошли са наме ром да ужи ва ју 
у доброј атмос фе ри, дру штву и музи ци 
и да нису ни слу ти ли да ће се вече пре
тво ри ти у ноћ ну мору.

– Чим су се попе ли код нас, пита ли 
су да ли смо про су ли пиће. Одмах смо 
се изви ни ли, и рекли чак и ако се то 
дого ди ло, није намер но. Уме сто да су 
ува жи ли наше изви ње ње и оти шли, 
поче ли су да нас туку – при се ћа се те 

вече ри један од пре ту че них  гости ју, 
који не жели да му име спо ми ње мо.

Он је поку шао да одбра ни напад ну
тог при ја те ља, али је задо био уда рац 
у гла ву, после којег се оне све стио. 
Ту није био крај њего вим мука ма, 
јер су га насил ни ци поно во пре ту кли 
напо љу. Задо био је фрак ту ре чела, 
чео не кости, сину са, изби је на су му 
чети ри пред ња зуба, раз би је на арка
да... Попу ца ли капи ла ри у оку још су 
видљи ви, као и модри це по лицу. Како 
каже, пси хич ки је лоше и лека ри су му 
рекли да ће увек осе ћа ти боло ве у гла
ви, посеб но кад  су про ме не вре мен
ских при ли ка.

Дру ги пре ту че ни мла дић, тако ђе се 
опо ра вља код куће. Он је од бати на 
задо био напр сли ну на челу, повре
ду јаго дич не кости, и тре нут но је на 

ИНЂИ ЈА: ОТВО РЕ НИ КРОС СРЕ МА

Аме ла и Елзан први

Побе де нај бо љих срп ских атле ти ча ра 
на сред ње и дуге пру ге, Ново па за ра ца 
Елза на Биби ћа и Аме ле Тер зић, обе ле

жи ле су ово го ди шње изда ње 39. Отво ре ног 
„Кро са Сре ма“. Изу зет на међу на род на кон ку
рен ци ја, уз одлич ну орга ни за ци ју, допри не ла 
је да сва ка, од укуп но 16 трка, буде изу зет но 
зани мљи ва и напе та. Тако су гле да о ци, којих 
је било у вели ком бро ју, има ли при ли ке да на 
делу виде прак тич но нај бо ље, оне који пред
ста вља ју будућ ност срп ске атле ти ке. 

– Ове годи не ода звао се вели ки број уче ни ка 
основ них шко ла са тери то ри је општи не Инђи ја, 
који су на тај начин допри не ли да ова спорт
ска мани фе ста ци ја на пра ви начин пред ста
ви нашу општи ну. Сва ка ко вели ку захвал ност 
дугу је мо и гости ма који су дошли из Ужи ца, 
Шап ца, Добо ја (БиХ), Ваље ва, Новог Сада, 
Лепо са ви ћа, Прња во ра (БиХ) и Новог Паза
ра, иста као је Љубо мир Кова че вић, секре тар 
Саве за спор то ва општи не Инђи ја.

Покро ви тељ ове атлет ске мани фе ста ци је 
била је општи на Инђи ја, а тех нич ки орга ни за
тор Савез спор то ва општи не Инђи ја. 

Кроз циљ је про шло 644 так ми ча ра, што 
пред ста вља пове ћа ње од гото во 40 про це на та 
у одно су на про шлу годи ну. 

У сени ор ским и јуни ор ским трка ма уче шће 
су узе ли нај бо љи сред њо пру га ши из Срби је и 
реги о на, и пре ма про це ни атлет ских струч ња
ка, на овом кро су се оку пио крем срп ске атле
ти ке.

Нај за до вољ ни ји су били, нарав но, осва ја
чи меда ља, а оста ли ма пре о ста је да се добро 
при пре ме за сле де ћу годи ну и јуби лар ни 40. 
Отво ре ни „Крос Сре ма“  који ће се одр жа ти у 
мар ту 2020. годи не. 

– При пре ме су већ поче ле, пра ве се пла но ви 
да се јуби лар ни 40. Крос орга ни зу је на никад 
вишем нивоу, уз уче шће нај бо љих трка ча не 
само реги о на, него и шире – рекао је Кова че
вић. М. Ђ.

39. Отво ре ни „Крос Сре ма“

СТРЕ ЉА ШТВО
Алек сан дрин 
успех

У фина лу Лиге Стре љач ког саве за 
Вој во ди не за кадет ски и узраст мла
ђих јуни о ра и јуни ор ки, које је одр жа
но у Новом Саду, злат не меда ље 
осво ји ли су стрел ци из клу бо ва: 
Новог Сада 1790, Пан че ва 1813 (по 
три), Стре љач ког дру штва „Жив ко 
Релић Зуц“ из Срем ске Митро ви це, 
Једин ства из Ста ре Пазо ве (по две) 
и инђиј ске Мла до сти (јед на). Нај у
спе шни ји уче сник била је Алек сан
дра Хавран из ста ро па зо вач ког 
„Једин ства“ која је стан дард ном 
вазду шном пушком три јум фо ва ла у 
апсо лут ној кате го ри ји (мла ђе јуни ор
ке и кадет ки ње зајед но) и у кадет ској 
кон ку рен ци ји. А. О.

КУГЛАЊЕ

Победа 
Румљанки

Кугла ши це ЖКК „Срем“ Рума су и 
у послед њем колу Супер лиге 
Срби је оства ри ле убе дљи ву побе
ду над бео град ском еки пом „ЕДБ“ и 
то резул та том 7:1 са пре ко 200 
чуње ва раз ли ке. Овом побе дом 
рум ске кугла ши це су у конач ном 
пла сма ну зау зе ле тре ће место, са 
истим бро јем бодо ва као и кугла
ши це зре ња нин ског „Кри ста ла“, али 
јед ним интер ним бодом мање. 
Кугла ши це „Сре ма“ се нада ју и тро
фе ју у Купу Срби је које се игра 20. 
апри ла, а обез бе ди ле су и уче шће 
на европ ском клуп ском так ми че њу 
у овој годи ни.  С. Џ.
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посеб ној исхра ни. Њего ви роди те љи 
кажу, да су лека ри рекли, да ће осе ћа
ти после ди це док је жив.

У ђач ку клу пу се вра тио тре ћи пре ту
че ни мла дић, који је задо био нај лак ше 
повре де, али са још видљи вим модри
ца ма по лицу.

 – Десет мома ка који су ради ли у 
обез бе ђе њу диско те ке, доби ло је 
отказ, због про пу ста у раду. Прво нису 
реа го ва ли на вре ме, а дру го, они су 
изба ци ли и мла ди ће који су били 
напад нут, а и „таба џи је“, зајед но. Тада 
је дошло до још горе ситу а ци је, у којој 
су насил ни ци испред диско те ке, наста
ви ли да још више туку мла ди ће – при
ча вла сник лока ла, који је још увек 
потре сен овим дога ђа јем.

Како каже, ови мом ци, због вели ког 
про пу ста, више неће моћи да обез бе
ђу ју није дан локал у Срем ској Митро
ви ци. Исте после ди це доче ка ла су и 
два коно ба ра, који су се, пре ма њего
вим речи ма, у то вре ме нашли испред 
лока ла, уме сто да су били у дис ко те
ци.

– Са роди те љи ма повре ђе них мла
ди ћа стал но сам у кон так ту и рас пи ту
јем се за њихов опо ра вак. Одмах сам 
им пону дио било какву врсту помо ћи – 

изја вио је вла сник лока ла.
Тужи ла штво још није завр ши ло 

истра жне рад ње пово дом овог дога ђа
ја, док су осум њи че ни доби ли при твор 
у тра ја њу до 30 дана. За нано ше ње 

тешких теле сних повре да је под не та 
јед на кри вич на при ја ва, а наја вље на је 
још јед на, од стра не повре ђе ног мла
ди ћа.

С. Костић

Дискотека Нокс

АК „СРЕМ“

Меда ље са 
свих стра на

У Прња во ру (БиХ), 29. мар та 
је одр жа на XX међу на род на 
трка ули ца ма гра да Прња во ра, 
на којој је Мир ко Мау на, у изу
зет но јакој кон ку рен ци ји трка ча 
из Босне и Хер це го ви не, Кени је, 
Срби је, Мађар ске и Нор ве шке, 
осво јио тре ће место у кон ку рен
ци ји јуни о ра, а укуп но осму 
пози ци ју у конач ном пла сма ну.

У орга ни за ци ји АК „Про ле тер“ 
у Зре ња ни ну је одр жа но првен
ство Вој во ди не у кро су, а атле
ти ча ри „Сре ма“ осво ји ли су 
шест меда ља  три сре бр не и 
три брон за не. Сре бро су осво ји
ли Алек сан дра Коста ди но вић, 
Мир ко Мау на, Андреј Јок си мо
вић, а брон зу Дејан Анту но вић, 
Душан Петро вић и Лана Гаври
ло вић. 

У окви ру овог кро са одр жан је 
и Крос „Про ле те ра“ за мла ђе 
кате го ри је на ком је у трци деча
ка 2008. годи ште  Нико ла Доста
нић био дру го пла си ра ни, код 
девој чи ца 2008. годи ште Ива 
Ска кић је била четвр та, а Ива 
Бежа но вић пета, док је у трци 
деча ка 2011. годи ште Бори слав 
Бежа но вић, тако ђе био пети.

У неде љу, 31. мар та је у 
Срем ској Митро ви ци одр жа но 
зим ско првен ство Срби је у 
бацач ким дисци пли на ма. 
Ведран Самац је побе дио у кон
ку рен ци ји сени о ра и осво јио 
злат ну меда љу, док се Сара 
Ста ни ми ро вић оки ти ла брон зом 
у баца њу копља. Б. К.

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ УМ“

Злат о са првен ства Вој во ди не

У неде љу 31.мар та 2019. 
одр жа но је 21. Првен ство 
Вој во ди не у орга ни за ци ји 

Кара те Уни је Срби је. Ово првен
ство је ква ли фи ка ци о но за 
првен ство Срби је, које ће се 
одр жа ти 19. маја у Осе чи ни. На 
првен ству је уче ство ва ло 15 клу
бо ва са 165 так ми ча ра. У вели кој 
кон ку рен ци ји так ми ча ри кара те 
клу ба „Сир ми ум“ су доми ни ра ли 
у при ка зу кара те тех ни ке и кара
те вешти не, како у ката ма, тако и 
у бор ба ма. Због изу зет них резул
та та, кара те клуб „Сир ми ум“ је 
про гла шен за нај у спе шни ји клуб 
у гене рал ном пла сма ну, са осво
је них 82 меда ље од којих 43 
злат не, 25 сре бр них и 14 брон за
них меда ља.

У избо ру нај у спе шни јих так ми

ча ра у мушкој и жен ској кон ку
рен ци ји су про гла ше ни так ми ча
ри кара те клу ба „Сир ми ум“ Ана
ста си ја Павле шин са осво је них 
осам меда ља, као и Игор Спа
хић. Злат не меда ље у поје ди
нач ној и екип ној кон ку рен ци ји 
осво ји ли су: Лука Петро вић, Теа 
Ста но је вић, Боја на Сре те но вић, 
Алек сан дар Гра бић, Дуња 
Падров, Уна Мак си мо вић, Јеле
на Томић, Тија на Ивко вић, Лука 
Јокић, Алек сан дар Павле шин, 
Нема ња Жунић, Тија на Сре те но
вић, Кали на Мак си мо вић, Срђан 
Илић, Ђор ђе Гру јић, Срђан 
Ђонић, Мила Миљ ко вић, Игор 
Спа хић, Ана ста си ја Павле шин, 
Мили ца Крстић, Неве на Кова че
вић, Анђе ла Паро вић, Војин 
Јова но вић, Ђур ђи на Илић, Вук 

Петро вић, Михај ло Томић, Алек
сан дар Сикин.

Сре бро су осво ји ли: Анђе ла 
Кулић, Михај ло Јеф тић, Лана 
Јеф тић, Бошко Ћирић, Вука шин 
Кри во ши ја, Маша Кри во ши ја, 
Лара Форо, Сте фан Томић, Ђор
ђе Коп чић, Лука Тана сић, Мла
ден Мар ко вић, Лазар Миљ ко вић.

Клуб се захва љу је  так ми ча ри
ма који су допри не ли овом успе
ху и оства ре ним резул та ти ма, 
као и роди те љи ма, без чије 
помо ћи ово так ми че ње не би 
могло бити оства ре но. 2019. 
годи на је годи на у којој кара те 
клуб „Сир ми ум“ про сла вља 45 
годи на од осни ва ња клу ба, зато 
су сви так ми чар ски резул та ти 
посве ће ни тој годи шњи ци.

М. Мило ва но вић

Кара ти сти „Сир ми у ма“
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Нови анга жман 
Саше Попо ви ћа

Енгле ски дер би
9. и 10. апри ла нас чека рас плет у 

четврт фи на лу Лиге шам пи о на. У завр
шни ци ове, по мно го чему спе ци фич не 
сезо не, гле да ће мо ста ре, али и неке 
нове лико ве.

Ту пре све га мислим на Ајакс, који је 
купио све фуд бал ске фано ве одва љи
ва њем Реа ла у сред Мадри да. Има ју 
ђавол ски тежак зада так про тив Јувен
ту са, али има ли су и про тив Реа ла, зар 
не?

У Енгле ском дер би ју Тотен хем ће 
про ба ти да поква ри сезо ну пре ску пом 
Сити ју. Зани мљив дуел у наја ви.

Ливер пул иде на Пор то. Тешко је 
зами сли ти да ће чета Јир ге на Кло па, 
после Бајер на, ста ти на Пор ту гал ци
ма.

Још један дер би игра се изме ђу 
Ман че сте ра и Бар се. Бар са је на папи
ру сва ка ко фаво рит, али никад не тре
ба пот це ни ти еки пу која има толи ку 
подр шку и коју води миље ник нави ја ча 
са Олд Тра фор да. У то су се нај бо ље 
уве ри ли несрет ни Пари жа ни у прет
ход ној рун ди.  

Из фоте ље на клу пу
Фуд бал ски клуб Пар ти зан је у кана

лу већ дуже вре ме. После сери је 
лоших резул та та, брод који тоне напу

сти ли су, прво тре нер Зоран Мир ко
вић, а за њим и спорт ски дирек тор 
Иви ца Или јев. Било би наив но мисли
ти да су они једи ни и нај ве ћи крив ци 
за про бле ме који су заде си ли клуб.

И онда, када су сви мисли ли да 
нема наде, поја ви ло се све тло на 
кра ју туне ла. Директ но из Фуд бал
ског саве за Срби је. Саво Мило ше вић, 
функ ци о нер ФСС, решио је да ста
ви сво је дупе у про цеп и поку ша да 
помог не свом бив шем клу бу. Постао 
је тре нер Пар ти за на. Не деша ва се 
често да функ ци о не ри сле ћу на клу
пе. Који је његов инте рес у целој овој 
при чи, оста је да се види. Било би 
наив но мисли ти да је при стао да оба
вља само функ ци ју тре не ра. Зна ју ћи 
његов мен тал ни склоп, прет по ста
вљам да нас чека ју дуге кон фе рен ци
је за штам пу пуне баље зга ња и моно
ло га.

„Струч ни“ кон сул тан ти
Фуд бал ска репре зен та ци ја Срби је 

је поче ла ква ли фи ка ци је за Европ
ско првен ство реми јем у Пор ту га лу. 
Бод који је, суде ћи по изја ва ма нашег 
селек то ра Мла де на Крста ји ћа, огр о
ман. Наи ме, нови на ри су га пита ли, 
зашто је јед ног од тре нут но нај бо
љих евр оп ских напа да ча Луку Јови
ћа, оста вио на клу пи. Овај је, она ко 

бира ним речи ма, мудро про збо рио 
да деч ко није играо зато што нисмо 
губи ли. Е сад, то што нисмо побе ди ли 
нема везе, јел те. Само лудак може да 
иде на побе ду про тив сил ног Пор ту га
ла. Зато ти Јови ћу лепо ајд’ тамо у ту 
Немач ку и залу ђуј људе у Бун де сли ги 
и Лиги Евро пе. У Срби ји рушиш кон
цеп ци ју зва ну бунар.

Још јед на ствар при ву кла је пажњу 
јав но сти. РТС не пре но си мече ве 
наше репре зен та ци је, јер нису отку
пи ли пра ва од Јунај тед Гру пе. Нису 
чак отку пи ли ни пра во на репри зу, а 
зна мо коли ко воле да пушта ју репри
зе. Да се раз у ме мо, није народ нешто 
луд за Кови ња лом, Страј ном и еки
пом, али чиње ни ца је да добар део 
Срби је није био у могућ но сти да гле
да утак ми цу.

Да цео овај дога ђај попри ми и пома
ло бизар не обри се, побри ну ла се јед
на одско ра осно ва на теле ви зи ја. Иван 
Ива но вић је водио про грам пред поче
так пре но са, а међу гости ма и „струч
ним“ кон сул тан ти ма је био, ни мање 
ни више – Саша Попо вић. Попу лар
ном Сале ту, госпо да ру шун да, кича и 
све га што под се ћа на елит ну про сти
ту ци ју, било је тешко да одби је позив 
и изне се свој суд о утак ми ци орло ва. 
Нај ви ше пла ши чиње ни ца, да је ова
квих поја ва све више и да нас све 
мање изне на ђу ју.
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Ваши ца: Напре дак – Гра ни
чар 1:0; Бин гу ла: ОФК Бин гу ла 
– Сре мац 0:3; Гиба рац: Син ђе
лић – Једин ство (Љ) 1:0;Бачин
ци: ОФК Бачин ци – Једин ство 
(М) 0:4; Илин ци: Борац – Јед
но та 0:3; Батров ци: Омла ди
нац (Б) – Ерде вик 2017 3:4. 

01. Сре мац 12 10 1 1 50:14 31
02. Јед но та 12 9 1 2 42:11 28
03. Ерде вик 12 7 3 2 28:12 24
04. Једин . (Љ) 12 6 3 3 26:19 21
05. Напре дак 12 5 2 5 22:20 17
06. Једин . (М) 12 4 4 4 24:23 16
07. Син ђе лић 12 4 3 5 26:21 15
08. Гра ни чар 12 3 4 5 18:19 13
09. Омла д. (Б) 12 4 1 7 23:30 13
10. ОФК Бачин . 12 4 1 7 21:28 13
11. ОФК Бин г. 12 3 2 7 13:29 11
12. Борац 12 0 1 11 8:75 1

Мали Радин ци: Фру шко го
рац – Једин ство (К) 6:0; Рума: 
Једин ство (Ру) – Хрт ков ци 0:3; 
Добрин ци: Сре мац – Вој во ди
на 4:2; Пла ти че во: Једин ство 
(Пл) – Полет 4:2; Шатрин ци: 
27.Окто бар – Борац 1:2; Гра ни
чар је био сло бо дан.

01. Сре мац 12 8 3 1 33:12 27
02. Фру шко го р. 12 7 4 1 31:14 25
03. Хрт ков ци 12 8 1 3 26:17 25
04. Борац 12 7 0 5 33:19 21
05. Једин . (Ру) 12 5 6 1 21:13 21
06. Једин .(Пл) 12 5 4 3 28:19 19
07. Вој во ди на 12 5 2 5 30:21 17
08. Полет 12 4 2 6 20:31 14
09. Гра ни чар 11 2 0 9 13:25 6
10. 27.Окто бар 11 2 0 9 17:38 6
11. Једин . (К) 12 1 0 11 9:52 3

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИДОФЛ РУ МА – ИРИГ

Бежа ни ја – ОФК Бечеј 1918 
1:0; Борац – Сло бо да 0:1; 
Будућ ност – ТСЦ 0:3; Нови 
Пазар – Тра јал 1:0; Рад нич ки 
1923 – Теле оп тик 2:2; Син ђе лић 
– ОФК Жар ко во 1:3; Зла ти бор 
– Мета лац 1:0; Инђи ја – Јавор 
Матис су игра ли у поне де љак. 

01. ТСЦ 30 20 8 2 64:19 68
02. Јавор 29 19 5 5 60:26 62
03. Инђи ја 29 17 5 7 47:20 56
04. Зла ти бор 30 16 2 12 41:30 50
05. Рад нич ки 30 14 7 9 36:32 49
06. Мета лац 30 13 9 8 45:32 48
07. Бежа ни ја 30 14 3 13 40:38 45
08. Син ђе лић 30 11 11 8 28:24 44
09. ОФК Жар к. 30 11 8 11 37:38 41
10. Тра јал 30 12 5 13 27:32 41
11. Бечеј 1918 30 10 6 14 33:37 36
12. Будућ ност 30 8 9 13 26:35 33
13. Теле оп тик 30 6 9 15 26:44 27
14. Борац 30 6 7 17 23:44 25
15. Сло бо да 30 5 6 19 16:56 21
16. Нови Пазар 30 3 8 19 13:55 17

Срем ска Митро ви ца: Рад
нич ки (СМ) – Цемент 1:1; Нова 
Пазо ва: Рад нич ки (НП) – Брат
ство 1946 2:0; Пан че во: Дина
мо 1945 – Хај дук 1912 2:0; 
Чела ре во: ЧСК Пива ра – Бач ка 
1901 1:1; Бач ки Јарак: Мла
дост – Црве на Зве зда 1:1; 
Вршац: ОФК Вршац – Борац 
1:0; Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Омла ди нац 1:1; Пан че во: 
Желе зни чар – Кабел 0:1; Дунав 
је био сло бо дан. 

01. Кабел 20 15 2 3 40:13 47
02. Хај дук 1912 19 14 3 2 28:7 45
03. Омла ди нац 20 12 3 5 23:13 39
04. Брат ство 20 11 5 4 33:21 38
05. Желе зни чар 20 9 5 6 19:14 32
06. Дина мо 20 8 6 6 23:16 30
07. Рад нич ки 20 6 10 4 22:19 28
08. Рад н. (СМ) 20 7 6 7 28:25 27
09. ОФК Вршац 20 7 4 9 16:19 25
10. Бач ка 1901 19 7 2 10 22:27 23
11. Борац 20 6 3 11 25:29 21
12. Цемент 20 5 6 9 20:27 21
13. Мла дост 20 5 6 9 15:29 21
14. Ц. Зве зда 19 5 4 10 16:24 19
15. Дунав 19 4 5 10 24:34 17
16. Рад н. (НП) 20 4 4 12 14:33 16
17. ЧСК Пива ра 20 3 6 11 18:36 15

Рума: Први Мај – Сло га (Е) 
0:0; Вој ка: Сре мац – Једин ство 
0:1; Бешка: Хај дук (Б) – Татра 
1:0; Теме рин: Сло га (Т) – Хај
дук (Ч) 4:0; Дивош: Хај дук (Д) 
– Југо вић 0:2; Лаћа рак: ЛСК – 
Борац (Ш) 2:0; Беле гиш: Поду
на вац – Под ри ње 1:0; Рад нич ки 
је био сло бо дан. 

Купи но во: Купи но во – Борац 
(М) 0:3; Врд ник: Рудар – Полет 
2:0; Инђи ја: Желе зни чар – 
Јадран 2:1; Вито јев ци: Пар ти
зан – Будућ ност 1:1; Доњи 
Петров ци: Доњи Петров ци – 
Борац (К) 3:2; Ада шев ци: Гра
ни чар – Напре дак 0:4; Путин
ци: ПСК – Љуко во 1:2; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Сло вен 
4:0. 

01. Желе зни ч. 19 13 5 1 41:7 44
02. Сло бо да 19 14 2 3 38:13 44
03. Јадран 19 13 2 4 41:21 41
04. Пар ти зан 19 12 4 3 53:15 40
05. Будућ ност 19 10 3 6 54:23 33
06. ПСК 19 10 2 7 29:29 32
07. Рудар 19 7 7 5 25:17 28
08. Д. Петров ци 19 8 3 8 32:39 27
09. Љуко во 19 7 5 7 26:29 26
10. Борац (К) 19 7 2 10 37:41 23
11. Полет 19 6 4 9 28:28 22
12. Напре дак 19 7 0 12 30:39 21
13. Борац (М) 19 6 2 11 24:32 20
14. Сло вен 19 3 4 12 16:42 13
15. Гра ни чар 19 4 1 14 22:71 13
16. Купи но во 19 1 2 16 8:58 4

Буђа нов ци: Мла дост – Гра
ни чар 2:1; Рав ње: Зека Буљу
ба ша – Сло га (В) 2:0; Ман ђе
лос: Фру шко го рац – Доњи Срем 
2015 0:0; Срем ска Митро ви ца: 
Митрос – Сло га (Ч) 3:0; Куку
јев ци: Оби лић 1993 – БСК 1:1; 
Огар: Шумар – Напре дак 2:2; 
Рума: Фру шка Гора – Хај дук 
0:1; Бикић До: ОФК Бикић – 
Кру ше дол 3:0. 

01. Први Мај 18 13 2 3 36:14 41
02. Југо вић 18 12 3 3 23:12 39
03. Сло га (Е) 18 9 4 5 31:17 31
04. Борац (Ш) 18 8 6 4 26:16 30
05. Под ри ње 18 8 5 5 25:13 29
06. Сре мац 18 8 5 5 18:14 29
07. Хај дук (Д) 17 9 0 8 31:15 27
08. Поду на вац 18 8 1 9 25:22 25
09. Хај дук (Б) 17 7 3 7 28:27 24
10. Рад нич ки 17 7 2 8 26:26 23
11. Сло га (Т) 17 7 2 8 18:25 23
12. Татра 18 5 5 8 16:19 20
13. Једин ство 18 5 5 8 19:24 20
14. ЛСК 18 4 3 11 15:37 15
15. Хај дук (Ч) 18 0 0 18 2:58 0

Субо ти ште: Витез – Ловац 
4:0; Аша ња: Каме ни – Хај дук 
1932 3:0; Срем ски Миха љев
ци: Срем – Сре мац 2:0; Сибач: 
Сло вен – ОФК Бре стач 1:4; 
Мла дост 1935 је била сло бод
на. 

01. ОФК Бре с. 9 7 1 1 36:13 22
02. Срем 9 7 1 1 25:10 22
03. Сре мац 9 7 1 1 24:9 22
04. Каме ни 9 5 0 4 21:23 15
05. Ловац 9 3 1 5 21:17 10
06. Мла дост 8 2 2 4 20:18 8
07. Хај дук 1932 9 2 0 7 10:26 6
08. Витез 9 2 0 7 10:41 6
09. Сло вен 9 1 2 6 15:25 5

Заса ви ца: Сло га – Ноћај 3:1; 
Срем ска Митро ви ца: Срем 
(СМ) – Сло бо да 2:1; Раден ко
вић: Борац (Ра) – Пла ни нац 2:0; 
Лаћа рак: Поле та рац – Трго вач
ки 2:1; Вели ки Радин ци: Борац 
(ВР) – Змај 5:1; Срем ска Рача: 
Срем (СР) – Гра ни чар 1:0. 

01. Сло га 13 11 2 0 47:12 35
02. Трго вач ки 13 8 3 2 32:14 27
03. Срем (СР) 13 8 1 4 32:24 25
04. Пла ни нац 13 6 3 4 31:20 21
05. Сло бо да 13 7 0 6 22:18 21
06. Гра ни чар 13 6 1 6 17:16 19
07. Борац (Ра) 13 5 2 6 26:35 17
08. Змај 13 4 3 6 34:33 15
09. Срем (СМ) 13 3 5 5 31:36 14
10. Борац (ВР) 13 4 1 8 26:42 13
11. Поле та рац 13 2 3 8 22:33 9
12. Ноћај 13 2 0 11 19:56 6

01. Доњи Срем 18 13 4 1 48:14 42
02. Хај дук 18 12 4 2 43:13 40
03. Оби лић 18 12 3 3 32:13 39
04. ОФК Бикић 18 10 4 4 32:12 34
05. Кру ше дол 18 11 0 7 39:19 33
06. Митрос 18 11 0 7 38:30 33
07. Шумар 18 8 3 7 31:24 27
08. БСК 18 7 4 7 30:19 25
09. Напре дак 18 7 4 7 28:25 25
10. Сло га (В) 18 6 6 6 25:22 24
11. Гра ни чар 18 7 2 9 34:31 23
12. Ф. Гора 18 6 3 9 19:28 21
13. Зека Буљу б. 18 6 1 11 22:32 19
14. Фру шко го р. 18 2 4 12 10:61 10
15. Сло га (Ч) 18 2 2 14 19:54 8
16. Мла дост 18 1 2 15 10:63 5

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Напре дак – Пар ти зан 1:0; 
Вождо вац – Земун 3:1; Про ле
тер – ОФК Бач ка 3:0; Дина мо – 
Вој во ди на 1:3; Спар так ЖК – 
Мла дост 1:0; Чука рич ки – Рад
ник 2:0; Рад нич ки Ниш – Рад 
2:0; Црве на Зве зда – Мачва 2:1. 

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 28 25 3 0 73:15 78
02. Рад нич ки 28 22 5 1 53:16 71
03. Чука рич ки 28 15 8 5 46:22 53
04. Пар ти зан 28 14 9 5 40:15 51
05. Мла дост 28 12 6 10 37:29 42
06. Напре дак 28 9 11 8 31:33 38
07. Про ле тер 28 9 10 9 31:25 37
08. Рад ник 28 10 5 13 22:34 35
09. Вој во ди на 28 8 9 11 20:24 33
10. Спар так ЖК 28 8 8 12 29:40 32
11. Мачва 28 8 7 13 16:25 31
12. Вождо вац 28 9 4 15 26:37 31
13. ОФК Бач ка 28 6 7 15 24:46 25
14. Рад 28 4 9 15 16:37 21
15. Дина мо 28 5 4 19 18:59 19
16. Земун 28 3 9 16 19:44 18

КЛУБ ДИЗА ЧА ТЕГО ВА

Злато за Синишу

Сени ор ста ро па зо вач ког 
Клу ба диза ча тего ва „Једин
ство“ Сини ша Тана ско вић 
осво јио је злат ну меда љу на 
отво ре ном Првен ству гра да 
Бео гра да у олим пиј ском диза
њу тего ва и тиме оства рио 
нови наци о нал ни рекорд у так
ми чар ским дисци пли на ма 
трзај, изба чај и олим пиј ски 

бија тлон за мушкар це вете ра
не од 40 до 44 годи не. Так ми
че ње је одр жа но у орга ни за ци
ји Саве за Бео гра да за диза ње 
тего ва и Клу ба диза ча тего ва 
„Пар ти зан“ у Бео гра ду под 
покро ви тељ ством Секре та ри
ја та за спорт и омла ди ну гра да 
Бео гра да и Спорт ског саве за 
глав ног гра да. А. О.

Сини ша Тана ско вић
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ШИД: ЗАНАТ ЈЕ УВЕК ЗЛА ТАН

Обу ћа ри, рет ка врста 21. века

Рет ко се сети мо обу ћа ра, евен
ту ал но, кад има мо неки про
блем, или нас жуља обу ћа, или 

се нешто одле пи ло, или смо, као и на 
мно ге дру ге зана тли је забо ра ви ли, па 
само еле гант но уско чи мо у нов пар 
ципе ла...Ма, какав обу ћар, може мо 
опет купи ти јеф ти но пар ципе ла!

Они вре ме шни ји се ипак, упу те са 
паром оми ље них ципе ла до мај сто ра 
да их попра ви. У Шиду су оста ле само 
две обу ћар ске рад ње. Један од обу
ћа ра је Јане Даи лов ски, међу Шиђа
ни ма познат као „Ципе лић”, како се 
и зове рад ња. У Шиду живи од 1988. 
годи не.

– Те годи не сам отво рио ради о ни цу, 
али није била на овом месту, него у 
ули ци која се данас зове Цара Лаза
ра. Ина че, овај занат сам изу чио у 
Мла де нов цу, где сам се и шко ло вао. 
Поха ђао сам Шко лу уче ни ка у при
вре ди, тако да сам три годи не ишао 
у шко лу, а тада је био систем да се 
сва ки дан иде и у шко лу, и на прак
су. Касни је сам наста вио да изу ча вам 
занат и постао добар мај стор. Да би 
се постао добар мај стор, потреб на је 
упор ност, зани ма ње за тај посао. Није 
занат само оно основ но, потреб но је 
и даље изу ча ва ти, при хва та ти нови те
те у послу.  Ја сам ишао и код дру гих 
мај сто ра, и оно што је нај бо ље од њих 
сам усва јао, при ча Јане.

Сећа се тако свог почет ка и обја
шња ва како ради данас. 

–  Данас то спро во дим у свом послу. 
Кад сам почео да радим, дошао је 
један деч ко и изра зио жељу да учи 
обу ћар ски занат. Мало је изу ча вао, али 
је нажа лост, после изве сног вре ме на 
напу стио и оти шао на Кипар. У овој 
ради о ни ци сам обу чио сво ју супру гу, 
зета, сад поку ша вам да нау чим и кћер
ку. Надам се да ће она и зет наста ви ти 
овај посао, који је леп, није пре ви ше 
зах те ван. Јесте да сте у затво ре ном 
про сто ру, да се седи цео дан. Обу
ћа од одре ђе них муште ри ја има неу
го дан мирис, нека да буде и прља ва. 
Све то мај стор тре ба да „про гу та”, да 
би опстао и да муште ри ја опет дође –  
наста вља мај стор обја шња ва ју ћи неке 
ситу а ци је у вези посла. 

 – Ради мо ква ли тет но, са ква ли тет
ним мате ри ја ли ма из Немач ке, Ита ли
је, да би се посао ура дио ква ли тет но. 
Данас, нажа лост на тржи шту има мно
го неква ли тет не обу ће. Људи купу ју 
такву обу ћу, нема ју нов ца за ква ли тет
ну. За ципе ле од 500 дина ра се зна да 
нису вред не за ноше ње. Нема мо баш 
кул ту ру када се обу ћа носи на поправ
ку, да је опе ре мо и уре ди мо. Некад 
муште ри ји скре нем пажњу, нека да 
вра тим, јер ствар но буду пре ви ше 
прља ве и због пошто ва ња свог зана
та их опо ме нем. Када сам ја почео да 

радим, у Шиду је било осам обу ћар
ских ради о ни ца. Сво јим радом, ква ли
те том и тач но шћу сте као сам и број не 
муште ри је. Неки људи пот це њу ју овај 
занат. Деси се да забо ра ве да дођу 
по обу ћу! Ту има обу ће која сто ји пар 
годи на. Да ли забо ра ве, да ли су негде 
оти шли, не знам. Некад дам у Црве ни 
крст, некад људи ма који ма тре ба обу
ћа – каже Јане.

Јане Даи лов ски има иза себе и бога
ту спорт ску кари је ру.

–  Прво сам тре ни рао бокс, па онда 
пре шао на кара те. И данас се бавим 
кара те ом, имао сам и клуб, где су се 
сти ца ле ове вешти не, у Шиду, Моро
ви ћу и Мир ков ци ма (Репу бли ка Хрват
ска), моји так ми ча ри су били доста 
успе шни. Због боле сти сам мало огра
ни чио бавље њем спор том, али се и 
даље бавим, да бих остао у витал
ном ста њу. Имам црни појас шести 
дан, дости гао сам један ниво, али се 
може још напре до ва ти. За само од бра
ну сасвим довољ но – испри чао нам је 
Јане Даи лов ски.

Увек је битан ква ли тет, а не цена  
про фе си о нал на фило зо фи ја „Ципе ли
ћа”.

Пла ни ра да ради још дуго, што 
актив но, што као кон сул тант сво јој 
кћер ки и зету, који ће наста ви ти са обу
ћар ским послом.

 Д. Попов

Јане Даи лов ски

Данас, на жа лост
на тржи шту

има мно го
неква ли тет не

обу ће. Људи купу ју 
такву обу ћу,

нема ју нов ца за 
ква ли тет ну. За 
ципе ле од 500 

дина ра се зна да 
нису вред не за 

ноше ње. Нема мо 
баш кул ту ру када 
се обу ћа носи на 

поправ ку, да је
опе ре мо и уре ди мо


