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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Програм Сајма виноградарства и воћарства „ВИВО – Ириг“
Недеља, 14. април 2019.
9.00
9.30

Обилазак изложбеног простора и упознавање излагача са програмом
Златасто жутило (фитоплазма)
простор: Винарија „Мачков подрум“, Занатски центар бб

10.00 Заштита воћа и утицај на пчелиња друштва
учесници: проф. др Нада Плавша, Пољопривредни факултет Нови Сад, Никола
Бошковић, председник Удружења пчелара из Ирига
модератор: Јеремија Трифуновић, пчелар из Свилоша
простор: Велики шатор
10.45 Представљање излагача и припрема за свечано отварање
11.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
11.20 Изјава званичника за медије
12.00 Почетак рада калемарске радионице за децу и одрасле
место: простор испред великог шатора
12.00 Вински туризам – како даље?
учесници: Др Гордана Радовић, директор „Дневник – Пољопривредник“ АД Нови
Сад; Јасмина Бељан Искрин МС-ц предузетништва у туризму, самостални консултант;
Слободан Спасовски, секретар Удружења винара и виноградара Срем - Фрушка гора,
Милена Јоцић, дипл. менаџер у туризму и професор географије мастер, туристички
инспектор
модератор: Мр Ђурђица Јојић Новаковић, извршни директор Винарије „Мачков подрум“
простор: Винарија „Мачков подрум“, Занатски центар бб
12.10 Утицај климатских промена на воћарску производњу
Проф. др Зоран Кесеровић, Пољопривредни факултет Нови Сад
простор: Велики шатор
12.40 Проблеми бербе и чувања плодова јабуке на Фрушкој гори
Др Ненад Магазин, Пољопривредни факултет Нови Сад
место: Велики шатор
13.10 Тржиште јабуке и квалитет
учесници: Проф. др Зоран Кесеровић (Пољопривредни факултет Нови Сад),
Александар Богуновић (Привредна комора Србије) и Тодор Панић, воћар из Ирига
модератор: Чедомир Кецо, новинар
место: Велики шатор
14.15 Демонстрација машина и додела признања
Напомена: Организатор задржава право на измену програма.
Програмски савет Сајма

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Јабуке и крушке ...

Сви други воћари по револуционарном заносу нису малинарима ни принети. Ево
ови са јабукама на пример. Прошле године су прошли ко боси по трњу, па ништа.
Нико није припретио да ће да повади јабуке, није било ни дерњаве ни буке. Људи
ћуте, видају своје ране и надају се неким бољим временима. И док се надају, негују
своје воћњаке, улажу хиљаде и хиљаде евра у резидбу, прскање, прихрану, навод
њавање...  

Н

аслову би се могле додати и
малине, трешње, кајсије, грожђе,
брескве... Било које воће које гаје
наши воћари. Воћарство је последњих
година у евидентном успону, макар што
се тиче наших јужних падина Фрушке
горе. Засади јабука, крушака, трешања,
вишања, ничу на све стране. И не само
што их је све више, него су и осавреме
њени, са заштитним мрежама, систе
мима за наводњавање. Лепота и диво
та божја.
У медијима су некако најистуренији
малинари. Они се највише буне кад је
цена мала, ’оће и да протестују, свађају
се са хладњачарима, обијају прагове
министарства и рекло би се да се у
Србији не гаји ништа друго сем малине.
Сви други воћари по револуционарном
заносу нису малинарима ни принети.
Ево ови са јабукама, на пример. Про

шле године су прошли ко боси по трњу,
па ништа. Нико није припретио да ће да
повади јабуке, није било ни дерњаве ни
буке. Људи ћуте, видају своје ране и
надају се неким бољим временима. И
док се надају, негују своје воћњаке,
улажу хиљаде и хиљаде евра у резид
бу, прскање, прихрану, наводњавање.
Јабука је у цвету, ’ал не цветају руже у
тим воћњацима. И питање је шта ће
бити на јесен кад стигне берба.
На пијацама су тоне и тоне јабука, у
хладњачама их има на хиљаде, али
нема баш купаца за ту робу. Јабука је
глобална ствар. Гаји се на свим мери
дијанима, а богами и географским
ширинама. Кад је била у највећем узле
ту код нас, тржиште Русије је било нај
већи мамац. Међутим, ни то више није
баш тако. И Руси су се досетили па
почели да саде јабуке, тамо где могу.

Јес’ Русија хладна, ал’ је и велика, па
увек може да се нађе неко парче земље
где можеш нешто посадити. Кажу да
Кинези наступају и на ово тржиште.
Кина је по засадима јабука у експанзи
ји, а тамо где су Кинези у експанзији,
научили смо, други могу да пакују пин
кле.
У овом броју се могу прочитати две
приче о воћарима. Један гаји јабуке,
други крушке. И оба кажу да се без
савремених метода у производњи не
може. А та савременост много кошта.
Кошта и време, јер воћњак рађа тек у
трећој, четвртој години, а дотле само
гута новац. Кад се томе додају касни
мразеви, ниска цена, поремећаји на
тржишту, скупа хемија... ови идилични
пролећни бехари у воћњацима су само
варка. Ништа у воћарству није идилич
но. Само тако изгледа.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА: МИНИСТАР УДОВИЧИЋ О ПЕРСПЕКТИВИ МЛАДИХ

Приоритет за ресорно
министарство

Удовичић у посети општини Инђија

У

оквиру
обиласка
локалних
самоуправа широм Србије,
министар омладине и спорта
Вања Удовичић у среду, 3. априла
посетио је општину Инђија и том при
ликом обавио разговоре са представ
ницима општине, спортским функци
онерима и спортистима, о потреби
заједничког деловања на стварању
што бољих услова за даљи развој

система спорта, али и начинима за
отварање нове перспективе младих
тог краја.
Министар Удовичић обишао је
Спортски центар у Инђији и том при
ликом поздравио чланице Женског
рукометног
клуба
„Железничар“,
након чега се у Крчедину дружио са
младим спортистима, члановима
Фудбалског клуба „Фрушкогорац“, где

се упознао са њиховим најважнијим
циљевима и изазовима клубова за
које наступају. Током посете Крчедину
додељена је и опрема за фискултур
ну салу ОШ „22. јули“.
– Изузетно је важно истаћи да ћемо
једино заједничким снагама успети
да одржимо дугу традицију спорта у
овом крају, што ће позитивно утица
ти на то да се још већи број младих

МИНИСТАР ВАЊА УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ СТАРА ПАЗОВА

Спорт на завидном нивоу

М

инистар омладине и спор
та Вања Удовичић, посету
Општини Стара Пазова запо
чео је у Белегишу на терену Фудбал
ског клуба „Подунавац“, где су у току
радови на завршетку нове управ
не зграде, а завршио посетом ОШ
„Никола Тесла“ у Новим Бановцима.
Том приликом рекао је, да је стање
спорта у Општини Стара Пазова на
завидном нивоу, те да ће се наста
вити улагање у спортску инфраструк
туру и нагласио да треба радити на
томе да млади буду компетентнији на
тржишту рада.
– Лако је кад дођем у овакву општи
ну где је већина ситних проблема
решена и где можемо да причамо о
оним круцијалним стварима у побољ
шању функцион
 исања целокупног

система спорта и јачању оних спорто
ва који можда нису толико заступље
ни у медијима – рекао је министар.
Председник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић, заједно са
министром Удовичићем, обишао је
у Старим Бановцима и халу која је у
изградњи, те се захвалио на подршци
и улагањима у спорт које Република
издваја за општину.
– То је подстрек овим младим
девојкама и момцима, који вредно
тренирају, да министарство и цела
држава мисле и брину о њима. Срећа
је што министар познаје добро стање
у нашој општини, па можемо одлич
но да комуницирамо и очекујемо још
његових посета – наводи Радиновић.
У сали у Новим Бановцима, која
ће до краја године бити реновира

на заједно са зградом основне шко
ле, министра Удовичића дочекали
су чланови новобановачког Женског
одбојкашког клуба „Омладинац“. Том
приликом он им је поклонио комплет
ну опрему за халу.
– Посета врхунског спортисте, који
је освојио толико медаља, предста
вља мотив за сву ову децу и порука,
да се уз вредан рад може доћи и до
резултата – истакао је Марко Нико
лић, тренер ЖОК „Омладинац“.
У прилог томе колико Општина
Стара Пазова улаже у спорт, гово
ри чињеница да је преко 70 клубова
на буџету општине, те да спортски
клубови, али и спортисти појединци,
остварују одличне резултате у лигама
у којима се такмиче.
Ивана Поповић
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Министар се дружио са малим фудбалерима из Крчедина

бави спортом. Посвећеност раду са
млађим категоријама спортских орга
низација и клубова овог краја, допри
неће томе да се спорт афирмише као
најбољи начин вођења здравог живо
та, а његове вредности установе као
значајан фактор за успех у даљем
животу и каријери младих спортиста
– рекао је Удовичић.
О будућем раду и перспективи за
даљи развој, министар је обећао пуну
подршку.
– И у будуће ћемо заједнички радити
на подизању свести о значају спорта,
на унапређењу услова, како би спор
том могле да се баве све генерације и
наставити да пружамо снажну и све
обухватну подршку свим пројектима
од важности за побољшање положаја
младих, отварања нове перспективе
за њихов развој и укључивање у дру
штвене токове. Верујем да ћемо кроз

На терену ФК „Подунавац“ Белегиш

отворени и одговорни однос, заједно
остварити жељене циљеве, јер нас
води дух припадности истом тиму! –
рекао је Вања Удовичић.
Рекордан буџет за спортске клубо
ве и дуплиране стипендије за најбо
ље студенте, само су један од пока
затеља колико су млади важни за
Инђију. Током посете овом сремском
граду, председник Општине Инђија
Владимир Гак упознао је министра
омладине и спорта са свим подсти
цајима које та локална самоуправа
издваја из свог буџета за подршку
развоју спорта и подршке талентова
ним ученицима и студентима. Било
је речи и о проблему са новом спорт
ском халом.
– Након завршетка хале, верујем
да ћемо имати прилике да угостимо
велике екипе из разних спортова, али
и да се у Инђији одржи неко такмиче

ње на европском или светском нивоу.
Тиме би ушли на мапу места где се
могу одржати велика међународна
такмичења у Републици Србији. За
нас је веома важно што је министар
данас овде, како би могао лично да
се увери у стање спорта у Инђији и да
покажемо колико издвајамо за спорт
и омладину – истакао је Гак.
Вања Удовичић подсетио је присут
не да су осим хале, веома важна ула
гања у фискултурне сале, јер је циљ
Министарства да што већи број деце
уђе у систем спорта.
– Жеља нам је, и радимо на томе,
да 30 одсто фискултурних сала до
краја године добије нову спортску
опрему, а у то рачунамо нову мрежу
за одбојку, две кошаркашке табле са
два зглобна обруча, нове голове, и 40
лопти - по десет, за сваки колективни
спорт – објаснио је Удовичић. М. Ђ.
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САСТАНАК МИНИСТАРСТАВА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Заједнички пројекат
противградне заштите

У

уторак 2. априла у
Сремској Митровици
одржан је билатерла
ни састанак Министарстава
пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике
Србије и Републике Срп
ске. Теме о којима се рап
справљало су систем про
тивградне заштите, сектор
шумарства, органска про
изводња и заштита биља.
Договорен је заједнички про
јекат противградне зашти
те на простору Републике
Српске, од Милића до Гацка,
чија је вредност око милион
евра. Према речима мини
стра пољопривреде Репу
блике Србије Бранислава
Недимовића, овим пројек
том директну добит ће има
ти пољопривредници из
Србије, и то управо они који
живе уз Дрину.
– Од 25 до 30 противград
них станица ће штитити про
стор који се налази уз Дрину.
Тридесет година није било
никаквих споразума изме
ђу Босне и Херцеговине и
Републике Србије око начи
на управљања противград
ним ракетама, та ствар је

била ограничавајућа. Данас
смо договорили како то да
решимо уз постојећу регула
тиву и како да према инсти
туцијама БиХ наступимо да
бисмо добили тај споразум.
Влада Републике Србије ће
Влади Републике Српске
помоћи да спроведе овај
систем, рекао је Недимовић.
Такође, Бранислав Неди
мовић је овом приликом
навео да је договорени про
јекат предвиђен за 2020.
годину. Према његовим
најавама, за месец дана ће
бити потписан споразум за
имплементацију, а касније
ће се кренути и са реализа
цијом овог пројекта.
Министар пољопривреде
у Влади Србије је истакао
да ће се у сектору шумар
ства применити прилагођен
модел Министарства пољо
привреде Републике Срп
ске. Према речима Неди
мовића, оваква одлука је
донесена када је увиђено
колики је удео прерађивач
ке индустрије у шумарству у
бруто друштвеном произво
ду Републике Српске.
– Ово се конкретно односи

на то како да се што мање
трупаца извози, а да се од
њих праве полупроизводи и
финални производи. Неће
моћи свако да купи трупац
да би га касније извезао.
Боље је да се извезе столи
ца, на пример. Такође, дого
ворено је да једна сертифи
кациона кућа за органску
производњу отвори пред
ставништво у Србији, а која
има све усвојене регулативе
и акредитације из Европске
уније, објаснио је Недимо
вић.
Борис Пашалић, министар
пољоприовреде Републике
Српске, се сложио са Неди
мовићем да је најважнија
тема на овом састанку био
систем противградне зашти
те.
– Климатске промене су
уско повезане за пољопри
вредну производњу. Морамо
бити свесни да се то деша
ва свима у свим деловима
света, па и код нас. Све
доци смо честих година са
градом. Инсталираћемо око
230 аутоматских против
градних лансера. Тачно је да
инсталирање
противград

не заштите нисмо плани
рали у том делу Републике
Српске, али пошто невреме
углавном долази са стране
Републике Српске, интерес
је обостран да се заштити
тај простор. Инсталирећемо
заједничком инвестицијом
тридесетак противградних
станица које ће бити у функ
цији, рекао је Пашалић.
На питање новинара каква
је тренутна ситуац
 ија про
тивградне заштите у Србији
и колики је поврћај средста
ва за најугроженија подруч
ја за осигурање министар
Недимовић је рекао да ће до
почетка сезоне, 15. априла,
бити завршен радарски цен
тар у Ваљеву. Покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
др Вук Радојевић је задужен
за радарски центар Фрушка
гора, а да радарски центар
Букуља наставља са радом. Када је реч о посебном
и основном осигурању за
пољопривредну производ
њу, Недимовић је најавио да
ће се ове године плаћати 70
процената, уместо досада
шњих 40 посто. З. Поповић

10. APRIL 2019.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

M NOVINE

7

ЧАЛМА У ЈАВНОМ СИСТЕМУ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Без несташица воде

Радови у Чалми

Р

едовна
испорука
хигијенски
исправне воде за пиће од сада
ће мештанима Чалме побољша
ти квалитет живота. Проблем недо
вољних количина воде који су добија
ли из локалног изворишта коначно је
решен повезивањем овог места на јав
ни систем водоснабдевања. Вредност
инвестиције је 15,7 милиона динара,
од тога је Покрајинска влада издвоји
ла 10,2 милиона динара, а остатак је
издвојио Град Сремска Митровица.
Подсећања ради, Чалма је од 1970.
године у локалном систему водоснаб
девања. Тада је изграђено извориште
са црпном станицом, а потом су повре
мено рађене реконструкције како би
се побољшао квалитет снабдевања
водом. Ипак, због све већих потреба
за здравствено исправном водом за
пиће, расположиви капацитети бунара
били су недовољни за стабилно и кон
тинуирано снабдевање водом, нарочи

то током летњих месеци. Изградњом
нове мреже, тај проблем је коначно
решен.
Радови су почели у октобру 2018.
године. Завршени су у планираном
року, са краћим застојима током зим
ског периода. На траси дугој нешто
преко седам километара положен је
полиетиленски цевовод пречника 125
милиметара. Изграђена је дистрибу
тивна мрежа од црпне станице Ман
ђелос до црпне станице Чалма, са
циљем стварања услова за спајање
локалног водовода на јавни систем
водоснабдевања. Вода за пиће која
се допрема из Постројења за прераду
воде редовно се контролише у акреди
тованим здравственим институцијама,
па ће поред довољних количина воде,
мештани Чалме имати и сигурност у
погледу њене здравствене исправно
сти.
– Коначно смо привели крају спаја

Борислав Бабић

ње насеља Чалма на градски водовод.
Радове смо започели 2018. године.
Завршили смо мрежу од неких седам
километара, тако да ће мештани Чал
ме од ове године имати редовно и ква
литетније водоснабдевање, без честих
несташица. У плану је и да се ове
године наставе радови на водовод
ној мрежи у Равњу, а који су започети
2018. године, рекао је директор ЈКП
Водоводa Борислав Бабић. 
Љ. Ј.

ПОЧИЊУ РАДОВИ У ЈАРКОВЦИМА

Асфалтирање улица
Екипа радника ангажованих на
асфалтирању свих неасфалтираних
улица на територији општине Инђија
преселила се у Јарковце где су, према
речима председника Општине Влади
мира Гака, у току припремни радови за
почетак асфалтирања и у том насељу.
– Почели су припремни радови који
подразумевају обележавање улица.
Врло брзо очекујемо да ћемо и тамо
почети велики посао асфалтирања

неасфалтираних улица. Јарковци и
Љуково су места, која ћемо прва ради
ти када посао буде завршен у Инђији.
Није свако село исто, примера ради,
Крчедин има веома мало неасфалти
раних улица, а Јарковци, иако најмање
село, имају највећи број неасфалтира
них улица, објаснио је Гак.
Како је рекао први човек инђијске
Општине, најважније је да радови теку
предвиђеном динамиком.

– Када су у питању радови у Инђи
ји, остало је да завршимо део у правцу
ка Руми. Механизација је сада у Улици
Цара Душана кратка, односно Милути
на Миланковића. Након тога ћемо ура
дити продужетак Улице Стевана Срем
ца, Крајишку и још неке улице, а онда
крећемо даље – каже Гак, и наглашава
да ће крајем ове недеље имати ком
плетно завршене радове у Инђији.

М. Ђ.
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СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Споразум о заједничком учешћу

Г

радоначелник Владимир Санадер
потписао је у уторак, 2. априла у
Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Споразум о зајед
ничком учешћу у пројекту за рекон
струкцију и доградњу вртића у Лаћар
ку. Осим Града Сремска Митровица,
споразуме су потписали представници
још две локалне самоуправе, Житора
ђе и Дољевца.
– Град Сремска Митровица је добио
103 милион
 а динара за реконструкцију
и доградњу објекта вртића у Лаћарку.
Генерално, постојећи капацитети су
мали, пре свега, због већег запошља
вања младих. Данас имамо више деце
која иду у вртић него раније. Нови обје
кат имаће већи капацитет за 140 места
за децу. Локална самоуправа је испу
нила све услове, пројекат је завршен
и потребне дозволе су спремне. Оче
кујемо ускоро да распишемо тендер, а
да са првим радовима почнемо већ у
јуну – рекао је Владимир Санадер.

Са потписивања Споразума

САСТАНАК У ГРАДСКОЈ КУЋИ

О сакупљању пестицидног отпада

У

понедељак, 8. априла
у Градској кући у
Сремској Митровици
одржан је састанак Агенције
за рурални развој, Удруже
ња иностраних произвођа
ча пестицида (SEPA) и пред
ставник а сеоских месних
заједница. Тема састанка је
било сакупљање пестицид
ног отпада за 2019. годину.
Сава Поповић, дипломи
рани инжењер пољопривре
де, који ради на сакупљању
амбал аж ног отпад а од
пестицида за Удружење
иностраних
произвођача
пестицида (SEPA) наводи
да се оваква акција органи
зује већ пет година на тери
торији Срема и нада се да
ће бити успешнија од прет
ходних.
– Прошла година је била
солидна, много боља него
2017. Ове 2019. године оче
кујемо још већи одзив гра
ђана, јер се сама акција
ради темељније и боље. То
значи да се ради боља при
према. Значи, пре самог
прскања се обавештавају
сви произвођачи да саку
пљају амбалажу од пести
цида. Ми делимо бесплатне
мале или велике вреће, а
произвођачи треба да амба
лажу од пестицида, коју упо
требе исперу и сачувају до

Сава Поповић и Петар Самарџић

момента сакупљања, говори
Поповић.
Одношење амбалаже ће
бити од 20. до 29. маја.
Постоји 54 места на терито
рији Срема, али је половина
обухваћена овом акцијом.
– Нисмо могли сва места
да обухватимо, а произво
ђачи из места у које није
предв иђ ен о
сакуп љањ е
амбалаже, могу амбалажни
отпад донети у најближе
место у ком је организована
ова акција. Распоред одно
шења пестцидног отпада се
може видети у Пољопри
вредној стручној служби и
месним
заједн иц ам а.
Нагласио бих да се ми
стриктн о
прид рж ав ам о

предвиђеног распореда, без
обзира на временске прили
ке, истиче Поповић.
Петар Самарџић, дирек
тор Агенције за рурални раз
вој, је овом приликом навео
да се из године у годину све
већа количина отпада саку
пи, а то указује да је свест
грађана о опасности ове
врсте отпада већа.
– Већ пет година уназад
Агенција за рурални развој
подржава Удружење (SEPA)
у акцији сакупљања амбала
же од пестицида. Такође,
чинимо велике напоре како
би се подигла свест о знача
ју о овом врло опасном отпа
ду, који не би смео да завр
ши у сеоским атарима,

њивама, дивљим депонија
ма, нити да се спаљује или
затрпава. Са задовољством
могу да кажем да су прет
ходни наши напори уродили
плодом, односно дали су
позитивне ефекте. Из годи
не у годину се све већа коли
чина отпада сакупи. Данас
на овом састанку смо окупи
ли представнике сеоских
заједница који су укључени у
ову акцију. На састанку ћемо
најавити саму акцију, као и
термине за сакупљање
отпада, истакао је Самар
џић.
Самарџић је нагласио да
је један од услова за конку
рисање за ИПАРД средства
и доказ о адекватно збрину
том пестицидном отпаду, а
то се конкретно односи на
пољопривреднике који се
баве биљном производњом.
Ивана Божић, представница
Месне заједнице Мартинци
је навела да је је Мартинча
нима акција прикупљања
пестицидног отпада већ
позната.
– Ми смо једна од Месних
заједница која је похваљена
за добру сарадњу у овој
акцији. Мартинчани су у овој
причи већ пет година. Одзив
мештана је био добар и сви
су задовољни, навела је
Ивана Божић. З. Поповић
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ШОСО„РАДИВОЈПОПОВИЋ“СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Домаћинспортскогтакмичења

Ш

кола за основно и
средње образовање
„Радивој Поповић“ је
у среду 3. априла била дома
ћин Спортског такмичења
основних и средњих школа,
домова и дневних боравака
ученика са сметњама у раз
воју и инвалидитетом. Поред
ученика ШОСО „Радивој
Поповић“, на овом такмиче
њу су учествовали и ђаци
ШОСО „Милан Петровић“ из
Новог Сада, ОШ „Јован Јова
новић Змај“ из Шида, ШОСО
„Антон Скала“ из Старе
Пазове, ОИСШ „Жарко Зре
њанин“ из Суботице, ШОСО
„Братство
јединство“
из
Бечеја, Дневни боравак „Зве
здица“ из Суботице, Дома
за децу ометену у развоју
„Колевка“ из Суботице и Дом
„Први октобар“ из Старог
Леца. Укупно је учесвовало
130 ученика. Такмичење је
отворио заменик покрајин
ског секретара за образова
ње, прописе, управу и нацио
налне мањине  националне
заједнице Милан Ковачевић.
Након свечаног отварања,
ученици су започели надме
тања у атлетици, кошарци и
на полигону.
–Ово је једна од мани
фестација коју Покрајин
ски секретаријат подржава.
Веома је важно да оваквих
догађаја више има. Данас је
пристуно много деце из дру
гих градова. Велики је зада
так школе која је домаћин да
децу смести, угости, јер су за
то потребни посебни услови,
почев од коришћења тоале
та, свлачионица и слично.
Могли сте да видите колико

МиланКовачевић

овакви догађаји и самој деци
то значи, једва су чекали да
такмичење почне, рекао је
Милан Ковачевић.
Живан
Неговановић,
директор СОШО „Радивој

Такмичењеуполигону

ЖиванНеговановић

Поповић“ је изразио задо
вољство што је управо шко
ла, на чијем је челу, ового
дишњи домаћин Спортског
такмичења основних и сред
њих школа, домова и днев

ВојиславМирнић

них боравака ученика са
сметњама у развоју и инва
лидитетом.
– Велико ми је задовољ
ство видети осмехе на лицу
ученика и угостити их. Ми
смо поред овог данашњег
такмичења, испланирали да
гостима покажемо Царску
палату и наш град Сремску
Митровицу, рекао је Негова
новић.
Начелник Градске управе
за здравствену и социјалну
заштиту је навео да је Град
Сремска Митровица подр
жао ово такмичење, које би,
према његовом мишљењу,
требало да прерасте у тра
дицију.
– Осим самог такмичења,
Град издваја средства за
одрживост услуге дневног
боравка у ШОСО „Радивој
Поповић“, за улагање самог
објекта, плате за наставно
особље, а обезбеђујемо и
храну, рекао је Мирнић.
З.П.
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УПИС ПРВАКА

Без пуно папира

У

пис деце у први раз
ред основне школе
започео је 1. априла и
званично траје до 31. маја,
али сви они који, из било
ког разлога, у том периоду
не упишу своје дете, могу
то учинити до почетка нове
школске године. У румској
општини се очекује упис 429
првака, 244 у граду и 185 у
сеоским основним школа
ма.
За овај упис је новина да
је родитељима олакшано,
утолико што неће морати
да прикупљају све папире
као ранијих година. Наи
ме, извод из матичне књиге
рођених се може доставити
електронски, као и пребива
лиште, а основно је лекар
ско уверење. Такође, и
потврда о завршетку пред
школског образовања се
може доставити накнадно,
када се заврши ова школ
ска година.
– У свакој школи посто
ји човек, то су најчешће
секретари школа или адми
нистративни радници, који
знају да раде са електрон
ским документима, а све је
то могуће због нове плат
форме која је почела да
ради. Стандардно, потреб
но је само лекарско увере
ње и уверење из вртића о
обављеном предшколском
васпитању које ће се доби
ти касније, дакле, родитељи
треба да прибаве, практич
но, само лекарско уверење

Педагошкиња Маријана Ристић и Стефан Миовчић

Тестови за осмаке
Ове године у мају, осмого
дишње школе у румској
општини завршава 488
„малих матураната“. Пре
уписа у жељене средње
школе, они морају изаћи на
квалификационе тестове, а
од броја освојених бодова
зависиће, делом, и да ли ће

моћи да упишу жељене шко
ле. На пробне тестове осма
ци излазе 12. и 13. априла.
Завршни тестови су, по
школском календару 17.
јуна, када се полаже српски
или матерњи језик, 18. јуна
је на реду математика, а 19.
јуна комбиновани тест.

– појашњава Зоран Дробац,
председник Актива директо
ра румских школа.
Наравно, добијени су и
термини када родитељи
треба да доведу своје дете
на тестирање код психоло
га.
Актив директора градских

основних школа је имао
и састанак пре уписа, на
којем су се договорили да
поштују реонизацију, одно
сно, како је направљена
припадност школи.
– Наравно, родитељи су
имали право да, ако желе,
своје дете упишу у неку дру

гу школу, али су то морали
раније најавити, што су и
урадили, тако да упис тече
без проблема – констатује
Зоран Дробац.
Код педагошкиње Марија
не Ристић у ОШ „Змај Јова
Јовановић“ затичемо буду
ћег првака Стефана Миов
чића, којег је на тестирање
довела мама.
– Једва чекам да пођем у
школу, а и неки моји другари
из предшколског ће бити са
мном у овој школи. Тесто
ви нису тешки, ја знам да
читам и пишем још од треће
године – рекао нам је Сте
фан.
Маријана Ристић каже да
су стандардно више упла
шени родитељи, а да се
деца лакше опусте, лепо
разговарају и уклапају се.
– То су тестови који
ма процењујемо зрелост
наших првака и то инте
лектуалну, емоционалну и
социјалну, а акценат је на
интелектуалној. Деца реша
вају различите задатке,
треба да уоче сличности,
пратимо им графомоторику,
памћење… Вртићи добро
раде са њима, тако да нам
деца дођу лепо спремна,
добро закључују и повезу
ју, знања из опште културе
су им добра. Приметила
сам да, из године у годину,
имамо све слободнију децу,
нису стидљиви и добро
раде тестове – истакла је
Маријана Ристић.
С. Џ.

РУМСКА ОПШТИНА

Програм основног
образовање одраслих

П

оред уписа првака, истовреме
но се у румској општини врши
и упис полазника за програм
основног образовања одраслих.
Овај програм се реализује у основ
ним школама „Иво Лола Рибар“ у Руми
и „Небојша Јерковић“ у Буђановцима.
Упис је започео 1. априла и траје до
половине септембра, док предавања
почињу 30. септембра и трају до 1.
маја.
Похађање школе је бесплатно и
намењено је свима који нису заврши
ли основну школу. Право уписа имају
све особе старије од 15 година.

Незапослене особе имају право и на
накнаду путних трошкова.
– Ми имамо могућност уписа око
130 полазника. Тренутно у нашој шко
ли се образује 134 лица у програму
образовања одраслих. Они који завр
шавају осми разред, имају обавезу
полагања завршног теста као и сви
други ученици осмог разреда, а ми
имамо 40 таквих полазника. Од тог
броја, два лица у осмом разреду имају
17 година и могу да се упишу у средњу
школу – рекла је директорка ОШ „Иво
Лола Рибар“ Нада Петровић.
У Буђановцима се до сада већ упи

ОШ „Небојша Јерковић“ Буђановци

сало педесетак полазник а у први
циклус образовања, а тренутно имају
укупно 151-ог полазника.
– Од тог броја су и два одељења са
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Усвојен ЛАП за избегла лица

П

редлог Локалног акционог пла
на за решавање питања избе
глих, интерно расељених лица,
повратника по споразуму о реадми
сији, тражилаца азила и миграната за
пeриод од ове до 2023. године, усвојен
је на седници Општинског већа, која је
одржана 1. априла, а о њему ће конач
ну реч дати одборници СО Рума.
Како је појаснила Бобана Мале
тић, шефица Одељења за друштвене
делатности, у изради новог акционог
плана је учествовао Савет за миграције
и Повереништво за избеглице и мигра
ције румске општине.
Као новина, у овом ЛАП-у су убачени
тражиоци азила и мигранти, а основни
циљ због којег се доноси је побољша
ње материјалног, социјалног положаја
избеглица, интерно расељених лица
и повратника по основу споразума о
реадмисији, да се реше њихове стам
бене потребе и наставе мере економ
ског оснаживања.
– И у овом плану приор
 итетне групе
су вишечлане, вишегенерацијске поро
дице, потом самци, радно способни
незапослени, избегли, интерно расе
љени и повратници. Ово је трећи план
који доносимо, а претходни је био на
снази од 2014. до 2018. године – указа
ла је Бобана Малетић.
Она је додала да је, по том плану,
захваљујући помоћи која је ишла само
преко Општинске управе Општине Рума
и Повереништва, 168 породица добило
грађевински материјал, 74 породице су
купиле сеоске куће са окућницом, обез
беђено је 20 монтажних кућа, 32 куће су
обезбеђене кроз самоизградњу, док су
63 породице добиле средства и опре
му за економско оснаживање и трајно
обезбеђење своје егзистенције.
Због ступања на снагу новог Закона о

Бранислав Павић

смањењу ризика од катастрофа и упра
вљање ванредним ситуацијама, којим
је престала важност старог Закона о
ванредним ситуацијама, донето је и
низ значајних одлука које се односе на
састав и рад Штаба за ванредне ситуа
ције румске општине, а које су усклађе
не са поменутим Законом.
Једном од одлука је одређено да ће
убудуће у саставу Штаба бити и пред
ставник Војске Србије, а усвојен је и
предлог одлуке о организацији и функ
цион
 исању Цивилне заштите у румској
општини.
– У одлуци су наведене основне
карактеристике функционисања цивил
не заштите, област деловања и поступ
ци у случају ванредне ситуације, као и
која су лица одговорна – рекао је Бра
нислав Павић из Одељења за општу
управу и заједничке послове.
Он је образложио и оперативни план
одбране од поплава и леда на водама
другог реда, где је приоритет одржава
ње каналске мреже, као и мере одбра

Бобана Малетић

не од поплава на Сави и Борковачком
и Павловачком језеру, за шта је обез
беђено 14 милион
 а динара, као и спро
вођење превентивних мера заштите од
пожара на отвореном простору и шум
ских пожара.
Такође је информисао чланове
Општинског већа и о раду Штаба за
ванредне ситуац
 ије у прошлој години,
као и годишњем плану за период до
маја 2020. године.
– Као тежишни задаци Штаба су
наведене управо ове одлуке које смо
донели, али и план зимског одржавања
путне инфраструктуре, а део активно
сти ће бити фокусиран и на оснивање
Ситуац
 ион
 ог центра Општине, што је
сада обавеза локалне самоуп
 раве,
формирање јединице Цивилне зашти
те, као и доношење и усвајање проце
не ризика од катастрофа. Кроз реба
ланс ће се одвојити више средстава за
област ванредних ситуац
 ија и цивилне
заштите – истакао је Бранислав Павић.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДА

Сетва јарих култура

27 полазника у КПЗ Сремска Митрови
ца – каже Ђорђе Мирковић, директор
основне школе у Буђановцима.
С. Џ.

Ових дана је гужва на пољима, јер је
у току сетва јарих култура.
Сетва шећерне репе је већ заврше
на, а у току је сетва сунцокрета, соје и
кукуруза.
– Температура земљишта у сетве
ном слоју на почетку априла је била
12 степени Целзијусових тако да су се,
по температурама, стекли услови за
сетву. Оно што брине пољопривред
нике у овом тренутку је био изостанак
падавина и суво земљиште. У најве
ћем делу румске општине озбиљнијих
падавина није било у последња два
месеца – каже Горан Дробњак, струч
ни сарадник у Пољопривредној струч
ној служби Рума.

Сетва је једна од најважнијих агро
техничких мера и грешке учињене
приликом сетве се тешко могу испра
вити.
– Битно је добро подесити дубину
сетве и размак између семена у реду,
подесити маркире и скидач вишка
семена. У току рада потребно је про
веравати ове параметре. У сушним
условима, сетву треба обавити на
већу дубину и уколико је могуће, семе
положити у влажни слој – саветује
Дробњак.
Размак између семена у реду, треба
одредити на основу препоруке семен
ских кућа, уз благо повећање размака
ради сигурности у случају суше. С. Џ.
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СТАРИ СЛАНКАМЕН: ГРАДИНА ЗА УПИС У УНЕСКО

Светска туристичка вредност
Л
окалитет
Градина,
са остацима тврђа
ве Аcumincum, који се
налази у Старом Сланкамену,
уврштен је на прелиминар
ну листу УНЕСКО-а у оквиру
припрема номинације кул
турног добра под називом
„Границе Римског царства Дунавски лимес у Србији“ за
упис на Листу светске култур
не баштине. Ова номинација
је део значајног међународ
ног пројекта.
„Границе Римског царства“
представљају највеће тран
снационално културно добро
на свету, предложено за упис
на Листу светске културне
баштине и по дужини се може
поредити са Кинеским зидом.
Границе некадашњег Римског
царства се простиру кроз 20
земаља, на три континента,
на преко 7.500 километара.
Тренутно су на Листи светске
баштине уписане само компо
ненте граница које се налазе
у Великој Британији и Немач
кој, док су у току напори да
се обједињено упишу компо
ненте у Аустрији, Мађарској
и Словачкој. Србија ће своју
номинацију поднети заједно
са Хрватском, Румунијом и
Бугарском.
Дужина српског дела Лиме
са износи 450 километара.
Подручје од Чортановаца до
Нових Бановаца, сврстава
се међу најслабије истраже
не делове Лимеса у Србији.
На прелиминарну (тентатив
ну) листу овог дела Лимеса,
уврштена су три локалитета:
Просјанице (Ad Herculem) у
Михаљевачкој шуми у Чор
тановцима, Градина (Acumin
cum) у Старом Сланкамену
и Ритијум (Rittium) у Сурду
ку. Према оцени надлежних
институција, локалитет у Ста
ром Сланкамену због свог
значаја и очуваности, има нај
веће предиспозиције за упис

Остаци тврђаве Acumincum

на поменуту листу, наводи се
на званичном сајту општине
Инђија.
Према речима представ
ника општине Инђија, поме
нути локалитет са остацима
тврђаве Аcumincum у Ста
ром Сланкамену, представља
веома важну туристичку вред
ност овог насеља и општине
Инђија. Ради се о археоло
шком локалитету Градина,
на коме је истраживањима
утврђено, да је овај простор
коришћен још од праисториј
ске епохе, келтског племена
Скордиска, преко Римљана
до касног средњег века. Ово
налазиште стављено је под
заштиту Завода за заштиту и
научно проучавање спомени
ка културе НРС 1948. године,
а одлуком Извршног већа АП
Војводине 1991. године, кате
горисано је за археолошко
налазиште од великог знача
ја.

С обзиром на то да се ради
о веома значајном локалите
ту, и да се он налази на узви
шењу са кога се пружа прелеп
поглед на Дунав и насеље
Стари Сланкамен, његово
стављање у функцију туризма
планирано је формирањем
видиковца и приступне стазе
до видиковца. У циљу уна
пређења туристичке понуде
овог насеља и општине Инђи
ја, Туристичка организација
општине Инђија је у претход
ном периоду спровела актив
ности на изради пројекта „Уре
ђења видиковца на тврђави
Acumincum “ у Старом Слан
камену, као и на прибављању
остале неопходне документа
ције. Међутим, како је један од
основних услова за поменуту
номинацију очуваност и неиз
мењеност изгледа локалите
та, и како је његов археоло
шки значај у овом контексту
примаран, радови на пројекту

биће привремено одложени.
Активности везане за овај
локалитет биће преусмерене
на помоћ надлежним инсти
туцијама које спроводе проце
дуру припреме номинационих
досијеа и плана управљања
за упис овог културног добра
на поменуту листу. Процедуру
спроводи Републички завод
за заштиту споменика култу
ре из Београда, у сарадњи са
Археолошким институтом из
Београда, територијално над
лежним Заводом за заштиту
споменика културе из Срем
ске Митровице, при чему је
сарадња са локалним само
управама од кључног значаја
за израду квалитетне номина
ције.
Како истичу надлежни,
Општина Инђија и Туристичка
организација свакако су пре
познале значај номинације, те
ће пружити свесрдну подршку
у поменутом процесу. М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Конкурс за студентске стипендије

К

онкурс за стипендије, намењене
студентима који постижу изузетне
резултате током студија и имају пре
бивалиште на територији општине Инђи
ја, отворен је до 12. априла. Конкурс се
односи на школску 2018/2019. годину и
ове године биће додељено укупно 100
стипендија.
– Када смо 2016. године преузели одго
ворност за руковођење у општини Инђи
ја, студентска стипендија је износила

7.500 динара, а данас она износи дупло
више – рекао је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и додао, да то није
једини начин на који локална самоуп
 рава
брине о суграђанима.
– Од 2016. године повећана је и накнада
за прворођено дете, па касније и за треће
дете, а стипендије се повећавају из годи
не у годину. Реално је да стипендије буду
и веће од овог износа. За сада, можемо
рећи да смо међу три, четири општине са

највећим стипендијама у Србији – каже
Гак.
Стипендија за школску 2018/2019. годи
ну исплаћиваће се за 10 месеци у месеч
ном износу која је повећана у односу на
претходну годину, и сада износи 15.000
динара. Пријаве на конкурс се врше у
Општинској управи општине Инђија - Оде
љењу за друштвене делатности (шалтер
бр. 8), улица Цара Душана бр. 1 у Инђији.

М. Ђ.
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САСТАНАК СИСТЕМА 48

Електронски упис у вртић

Са састанка Система 48

О

пштина Инђија међу првим локал
ним самоуправама у Србији увела
је електронски упис деце у пред
школску установу. Први резултати су
одлични, оценио је на последњем састан
ку Система 48 председник Општине Инђи
ја Владимир Гак. Од укупно 320 пријава за
упис, 144 послате су електронским путем.
– Први смо увели електронски упис
деце у вртић, а то је само показатељ
одговорне политике коју водимо, и наше
тежње да унапредимо сваки сегмент дру
штвеног живота у нашој општини. Осим
тога што родитељи могу врло једностав
но и лако електронским путем да упишу
дете, направили смо још један уступак
и у сарадњи са Полицијском станицом у

Инђији, омогућили родитељима да елек
тронски могу да пошаљу уверење о пре
бивалишту – истакао је Гак.
Гак је додао, да родитељи приликом
уписа деце не морају да одлазе у Пред
школску установу „Бошко Буха“ као и да
чекање у редовима за административне
послове полако одлази у заборав.
– Имамо податак да је у нашој општини
уписан највећи број деце, на нивоу целе
Србије када је реч о електронском упису,
укупно 144 малишана. То је заиста фасци
нантан резултат за свега четири дана, и
одличан показатељ да грађани Инђи
је прате оно што ми радимо – истакао је
председник Општине Инђија.
М. Ђ.
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Радови на
Градском базену
Радови на уређењу језерцета у
Инђији, условили су и одређене
радове на самом Градском базену,
који се налази у непосредној близи
ни те водене површине. У претход
них месец дана уклоњена је ограда
стара више од 40 година.
Како је истакао Илија Трбовић,
директор Установе Спортски цен
тар, на истом месту биће поста
вљена нова ограда у дужини од
150 метара, а уклоњена трава биће
замењена такозваном тепих-тра
вом.
– Овај део Градског базена доби
ће бољи и лепши изглед, али купа
чи и лепши поглед према језерцету.
Такође, ускоро треба да почну и
радови у склопу друге фазе рекон
струкције базена, која подразумева
реконструкцију потпорног зида до
машинског одељења, радиће се
комплетна реконструкција шкољ
ке базена, то јест његове унутра
шњости, фуговање, замена плочи
ца... како бисмо добили једну лепу,
кристално чисту водену површину
– рекао је Трбовић и додао, да је
предвиђено постављање надстре
шнице изнад ресторана, како би се
решио проблем прокишњавања.
– Завршили смо и пројекат који
се тиче реконструкције ресторана
горње зоне, али физички није могу
ће да се изведу радови до почетка
купалишне сезоне, која би за разли
ку од претходних година, требала
да стартује већ 1. јуна – појаснио је
Илија Трбовић.
М. Ђ.

ЈОШ ЈЕДНА ЗЕЛЕНА ОАЗА У ИНЂИЈИ

Уређење Пинцове баре

Ч

ланови
удружења
„Карлова
бара“ прошле године почели су
са уређењем и култивисањем
такозване Пинцове баре у Инђији.
Чланови овог удружења очистили су
локацију и у овој години наставили са
планираним активностима.
– Одлучили смо да у потпуности уре
димо простор око Пинцове баре како
би наши суграђани убудуће имали још
једну зелену оазу, место за пецароше
и све љубитеље природе – истакао је
Миша Пребисалић из Удружења „Кар
лова бара“ и додао да је у току пори
бљавање баре.
– Посебне повластице имаће Инђиј
ци, те ће годишња дозвола за пеца
ње износити 1.000 динара, а дневна
дозвола 300 динара. За све остале
који дођу на пецање, дневна дозвола
износи 1.000 динара, а годишња 4.000
динара – каже Пребисалић.
Поред пецароша, на Пинцу ће моћи

Пинцова бара - facebook Udruženje Karlova bara

да уживају и најмлађи. Како кажу пред
ставници Удружења, у преговорима су
са основним школама да се на овом
месту направи учионица на отворе
ном. Тако би школарци могли да дола
зе и едукују се о флори и фауни на

овој локацији. Основни циљ сређива
ња Пинцове баре јесте подизање еко
лошке свести код деце, а Удружење
„Карлова бара“ има свесрдну подршку
Општине Инђија.
М. Ђ.
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MAРАДИК

Реконструисано
школско игралиште

Н

ајмлађи становници Мара
дика од недавно има
ју много боље услове за
бављење спортом, јер су завр
шени радови на реконструкцији
игралишта у дворишту Основ
не школе „Бранко Радичевић“.
Председник Општине Инђи
ја Владимир Гак, обишао је у
четвртак, 4. априла поменути
спортски терен и том прили
ком истакао, да је циљ локал
ног руководства да се изједначе
услови за живот у граду и насе
љеним местима.
– Овакву подлогу смо већ
поставили на кошаркашком
терену код Културног центра у
Инђији и показала се као посто
јана и веома доброг квалитета.
Терен у Марадику је сада вео
ма леп и видим по деци која га
користе, да су и они задовољни
– истакао је председник.
Игралиште које се простире на
површини од око 1.000 квадрата,
пресвучено је савременом под
логом прилагођеном за све вре
менске услове и све спортове.
Поред подлоге, терен ће добити
и нове кошаркашке конструкци
је, чиме ће се створити најбољи
услови за бављење рекреатив
ним спортом за све мештане
Марадика, поготово најмлађих.
Подсетимо, радове су финанси
рали заједнички ресорни Покра
јински секретаријат и Општина
Инђија.
М. Ђ.

Владимир Гак обишао терен  

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА

Мање интересовање

Други круг лицитације за пољопри
вредно земљиште у државној својини, на
територији општине Пећинци одржан је
3. и 4. априла, а у закуп је понуђено укуп
но 1.728 хектара земљишта. Како нам је
рекао председник комисије која је спро
вела лицитацију, Томислав Ћирковић, у
другом кругу пољопривредни произвођа
чи су показали мање интересовање за
закуп земљишта, за шта постоји неколи
ко разлога.
– Један од разлога је свакако то што
је у другом кругу лицитације већином
понуђено земљишта слабијег квалитета
које је преостало из првог круга, а мањем
интересовању је допринело и то што се
земљиште издаје у закуп на само једну
годину – рекао је Ћирковић.
Током два дана лицитације, у закуп је
издато укупно 130 хектара. Првог дана

издато је 128,5 хектара пољопривредног
земљишта у атару Обрежа, по просеч
ној цени од 12.000 динара, док је другог

дана излицитарана само једна парцела
површине два хектара у Шимановцима,
по цени од 16.000 динара.

10. APRIL 2019.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Нови изглед румског вашаришта

Састанак у Градској кући

Нови изглед дела вашара

Ј

едан од румских брендова - вашар,
окупља свака прва три дана у месе
цу продавце и купце, не само из
Србије, него и околних земаља, а про
даје се и купује, буквално све. Некако,
на крају сваког вашара, већина понуђе
не робе нађе свог купца. Румски вашар
постоји већ 272 године и током свог,
готово три века одржавања, мењао је
изглед, време трајања и локацију.
Годинама уназад, поред све веће
површине коју заузима око зграде ЈП
„Комуналац“ у чију надлежност и спада,
ту је и простор око МУП-а, али и велики
део Главне улице.
Када је вашар велик, као што је био
овај априлски, продавци своје тезге
постављају већ од „Змај Јовине“ школе,
па до краја Главне улице.
– Управо зато што продавци и њихо
ве тезге са робом, као и купци, отежава
ју нормално одвијање саобраћаја, али
и приступ кућама људи који ту живе,
као и њиховим аутомобилима, идеја ми
је била да тај део тезги из Главне ули

Драган Панић

це уклонимо и пребацимо на површи
ну код наше зграде, на простору где се
сада налази сточна пијаца – говори за
наше новине Драган Панић, директор ЈП
„Комуналац“.
Према идејном пројекту који је већ
урађен, на том делу би се урадиле сао

браћајнице и поставиле наткривене
тезге. Сам простор би пружао знатно
боље услове продавцима и прилаз куп
цима, растеретила би се Главна улица,
али и питање естетике није занемарљи
во.
– Реч је о површини од око шест хекта
ра са 420 наткривених тезги, а део сточ
не пијаце би остао. На целој површини
где се одвија вашар, имамо закупљених
око 800 продајних места. Мислим да би
број нових тезги, које би понудили про
давцима у Главној улици, био довољан.
Наравно, ако би потражња била већа, а
са бољим условима које нудимо то оче
кујем, постоји могућност повећања броја
тезги – истиче Панић.
Чак и ако би остао део тезги од зграде
полиције, опет би саобраћајница у Глав
ној улици била растерећена и отворена
Краљевачка улица за излаз на ауто пут.
У „Комуналцу“ очекују да би грађевин
ске дозволе могли добити за двадесетак
дана. Потом следи и онај најтежи део, а
то је обезбедити средства да се ова иде
ја и реализује.
– Надам се да ћемо у договору са
оснивачем и другим институцијама наћи
начин да се пројекат оствари. Не бих
желео да лицитирам када је реч о вред
ности радова, сачекаћемо да то покаже
пројектна документација.
Мислим да би можда могли и ове годи
не да се започну радови, али то пре све
га зависи од средстава и договора са
оснивачем. Ипак, мислим да ћемо јуби
леј, 275 година Румског вашара, обеле
жити новим изгледом и бољим условима
вашара. Видим да су реакције грађана
позитивне и да подржавају наше напо
ре, а када имамо подршку оних којих се
то и тиче, не плашим се да нашу идеју
нећемо реализовати – истакао је Драган
Панић.
С. Џакула
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Пробни попис
становништва
Републички завод за стати
стику ће у периоду од 1. до
30. априла ове године, врши
ти пробни попис становни
штва, домаћинстава и стано
ва. Овај пробни попис се реа
лизује уз финансијску подр
шку Европске уније и део је
припрема за попис становни
штва, домаћинстава и стано
ва који ће се вршити 2021.
године.
Када је реч о Срему, пробни
попис се врши у Сремској
Митровици и Иригу, односно у
насељеним местима Ириг и
Врдник. У иришкој општини
овај посао раде два пописи
вача. За рад у пробном попи
су, Републички завод за ста
тистику је ангажовао укупно
25 општинских и градских
инструктора и 85 пописивача.
Обука за инструкторе је орга
низована у Руми од 25.
фебруара до 1. марта.

Упис у
први разред
Када је реч о упису мали
шана у први разред основне
школе, у недавно комплет
но реновираној ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу, очекују
да ће у школске клупе у сеп
тембру, по први пут, сести 50
нових ученика. У самој шко
ли у Иригу ће их бити најви
ше, 40 првака, док се у под
ручним школама, у Ривици и
Крушедол селу, очекују по два
нова ученика, а у Нерадину и
Шатринцима по три првака.
У ОШ „Милица Стојадино
вић Српкиња“ у Врднику тре
бало би да се упише укупно
38 првака. У матичној шко
ли 29, а у подручној школи у
Јаску, девет нових ђака. Како
смо у више наврата писали,
основна школа у Иригу је ком
плетно реновирана, а већи
радови се најављују и на уре
ђењу врдничке школе, и то
током овогодишњег летњег
распуста. ОШ „Милица Сто
јадиновић Српкиња“ је недав
но добила опрему и спортске
реквизите од Министарства
омладине и спорта и Савеза
за школски спорт Србије, зато
што су из ове школе поникли
многи успешни млади спорти
сти. Добијене су нове лопте
за одбојку, кошарку, рукомет
и фудбал, као и рукометни
голови, табле за кошарку и
одбојкашка мрежа, све то
у циљу побољшања услова
рада
С. Џ.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛА РЕМЕТА

Санација крова

Мала Ремета: Завршени радови на крову

Н

а згради МЗ Мала
Ремета, која је у вла
сништву
иришке
општине, због дотрајало
сти, али и снега из претход
не зиме, урушио се кров.
Чим је наступило боље вре
ме овај кров је и саниран.
– Кров је комплетно
реконструисан, замењене
су дотрајале греде, летве
и цреп. Наишли смо на
велико разумевање наших
грађевинских фирми које
су нам помогле, тако да за
ове радове из буџета нисмо
издвојили велика средства.
Није било потребе ни за

расписивањем јавне набав
ке, јер је реч о суми мањој
од 500.000 динара. Иско
ристили смо тада прилику
да ставимо и нове олуке –
рекао је председник Општи
не Стеван Казимировић.
Иако није реч о некој
великој вредности радова,
свакако су изузетно важни
за људе који ову зграду
користе.
Урађено је и крпљење
ударних рупа на путу Мала
Ремета - Јазак, а посао је
одрадио ЈП „Комуналац“
Ириг, којем је и поверена
брига о одржавању свих

локалних путева.
– Ми смо урадили и про
јектну документацију за
санацију комплетног пута
Мала Ремета - Јазак. Изра
ду документације нам је
финансирала
винарија
„Деурић“ тако да можемо
конкурисати за добијање
средства за тај пут. Реч је о
дужини од око пет киломе
тара, и тако би заокружили
комплетно правац од Врд
ника и Јаска ка Малој Реме
ти, и имали урађен излаз на
Гребенски пут – истакао је
Стеван Казимировић.
С. Џ.

Сајам „ВИВО ИРИГ“

О

рганизатори
Сај
ма виноградарства
и воћарства „ВИВО
Ириг“ који се 14. априла
одржава у Иригу, саопшти
ли су да се за ову привред
ну манифестацију прија
вило више од седамдесет
излагача из целе земље, а
због великог интересовања,
померен је рок за пријављи
вање до 9. априла.
У склопу овог сајма пружа
се могућност свим заинте
ресованим привредницима
да излажу опрему из обла
сти воћарства и виногра
дарства, пчеларства, као и
неизоставна сремска вина.

Програм Сајма обухвата,
поред изложбе механизаци
је, и панел-дискусију, коју ће
водити еминентни стручња
ци у овим областима.
Сајам „ВИВО“ ће обухва
тити предавања на теме
„Заштита воћа и утицај на
пчелиња друштва“, „Вински
туризам, како даље“, „Ути
цај климатских промена
на воћарску производњу“,
„Проблеми у берби и чува
ње плодова јабука на Фру
шкој гори“, као и „Тржиште
јабука и квалитет“.
Представљање излагача
је предвиђено непосред
но пред свечано отварање,

које је заказано за 11 часо
ва. У 12 часова почеће кале
марске радионице за децу и
одрасле, а Сајам се оконча
ва демонстрацијом машина
и доделом признања, нешто
после 14 часова.
Посебан жири ће бити
задужен за оцењивање и
проглашење најбољег нови
тета међу изложеним произ
водима.
Места за излагање се,
одлуком покровитеља, а то
је иришка општина, неће
наплаћивати. За све изла
гаче и посетиоц
 е, обезбеђен
је и паркинг.
С. Џ.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

НОВА ПАЗОВА

НОВОПАЗОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Пожар на
„Великој бари“

Дан бајки

Пожар на „Великој бари” у Новој
Пазови код Радничке улице, који је
трајао 30. и 31. марта, припадници
Ватрогасне бригаде су гасили неколи
ко часова. Благи ветар и још увек суво
растиње, допринели су брзом и обим
ном ширењу ватре и дима који је при
лично узнемирио грађане Нове Пазо
ве, нарочито у околним улицама. На
срећу, ни један објекат у близини није
захваћен пламеном. Узрок пожара још
није познат, али надлежни претпоста
вљају да је људски фактор у питању.
„Велика бара” се налази у самом насе
љу Нова Пазова и настала је почетком
двадесетог века копањем земље за
производњу цигле. У међувремену је
пресушила у већем делу и, на жалост,
постала место дивље депоније.
Последњих година постоје планови за
њено претварање у спортско- рекреа
тивни центар са спортским теренима,
парком и трим-стазама.
М. Л.

СТАРИ БАНОВЦИ

Превенција насиља
Старопазовачки Центар за социјал
ни рад спроводи пројекат „Превен
ција вршњачког насиља – Насиље
није кул, насилник није друг” којим су
обухваћени ученици нижих разреда
Основне школе „Слободан Савковић”
у Старим Бановцима. Покровитељ
пројекта је Општина Стара Пазова.
Протекле године пројекат је обухва
тио ученике ОШ „Бошко Палковље
вић Пинки” у Старој Пазови у оквиру
којег су се, ђаци и њихови родитељи
упознали са појмом насиља и пре
венцијом истог путем интерактивних
трибина, а ове године укључени су
ученици трећег и четвртог разреда
старобановачке школе. Ученици су у
једночасовним трибинама, у разгово
ру са стручним радницима Центра за
социјални рад, причали о томе како
би се осећали у случају да су жртве
насиља и како би поступили у овим
случајевима, те препознали разли
чите облике насиља. Порука оваквог
вида информисања деце о овом про
блему је спречити, а не лечити и реа
говати.

С. С.

У целом свету се обележава Свет
ски дан дечје књиге, са циљем да се
промовише дечја књижевност и чита
ње, као и да се скрене пажња јавности
на потребе најмлађих читалаца. Обе
лежен је и у дечјем одељењу библио
теке „Петар Петровић Његош“ у Новој
Пазови, огранку Народне библиотеке
„Доситеј Обрадовић“. Одрасли смо уз
бајке „Ружно паче“, „Принцеза на зрну
грашка“, „Мала Сирена“ и многе друге.
Готово све бајке које и данас читамо
деци, изашле су из пера славног дан
ског писца Ханса Кристијана Андерсе
на, данас познатог као „краља бајки“
који је, судећи према анкети међу нај

млађим Новопазовчанима, омиљени
дечји писац. Управо по датуму његовог
рођења, слави се светски Дан бајки.
У дечјој библиотеци у Новој Пазови,
како би показали да смо сви ми чита
ли и да, иако одрасли, још увек волимо
бајке, деци из ОШ „Растко Немањић
Свети Сава“, приче и песме читали су
обични људи које свакодневно среће
мо на улици, али и новинари и пило
ти са аеродрома у Батајници. Светски
дан дечје књиге установљен је пре
више од пола века, како би се подигла
свест о значају раног упознавања деце
са књигом, јер деца која читају, одра
шће у људе који мисле.
И. П.
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до другог тријумфа, у кратком року са
два гола у другом полувремену, довео
Владимир Лазић. Екипа из Блаца је
била ослабљена током већег дела
утакмице, јер је већ у осмом минуту
игру морао да напусти голман Павле
Павловић. Да ли ће играчи Клуба
малог фудбала „Нова Пазова“ успети
да у кратком року два пута савладају
и лидера „Економца“, знаће се већ 24.
априла, када се у Лозници игра велико
финале Купа Србије.
М. Л.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Култура у априлу
Поред многобројних филмских хито
ва, концерта културно-уметничких цен
тара и фолклорног ансамбла, из бога
те понуде Центра за културу издваја
се неколико програма: изложба слика
Милице Николчић, позоришне пред
ставе „Идеална половина”, „Све о
женама” у режији Александера Бака,
као и чувена „Госпођа министарка” у
извођењу позоришта „Бошко Буха”.
Ликовну публику овог месеца очекују
изложбе у три излагачка простора, у
галеријама, ЦзК Нове Пазове, и у холу
позоришта. Љубитеље филма очекује
велики број различитих остварења, па
ће тако публика у Старим Бановцима
уживати у садржају понедељком, Ста
ропазовчани уторком, а Новопазов
чани средом, где ће моћи да гледају
хитове попут „Дамбо”, „Шазама“ и „Гро
бље кућних љубимаца“.
З. К.

СТАРОПАЗОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Промоција збирке
приповедака

КМФ НОВА ПАЗОВА

У финалу
купа Србије

Екипа Клуба малог фудбала „Нова
Пазова“ се пласирала у финале Купа
Србије у футсалу. Они су у полуфи
налу у Новој Пазови савладали екипу
„Јастребца“ из Блаца са 5:2. Већи део
утакмице је био у потпуном егалу и
захваљујући голману Новопазовчана
Ивану Стојнићу, „Јастребац“ није успео
да направи изненађење. Домаћине је

„Руске скаске“, назив је збирке припо
ведака Предрага Вукића из Старе Пазо
ве, која је представљена у старопазо
вачкој библиотеци пред многобројном
читалачком публиком. Била је то прва
промоција књижевног првенца, наста
лог из пера дипломираног правника као
резултат његових путовања по Русији,
Белорусији, Естонији и Украјини. Збир
ка, која је изашла ове године, садржи
24 приче, од тога три на руском језику.
Предговор је написао Сава Ђурђевић,
професор српског језика, о књизи је
говорио свештеник из Пећинаца, Милан
Главашевић, одломке читао Гојко Родић
из Старе Пазове. У музичком делу про
грама наступила је певачка група КУД-а
„Соко“ из Инђије, и Татјана и Артур
Риков из Сремских Карловаца.
З. К.
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Испорука
коришћене
гардеробе
Савет месне заједнице
Огар испоручио је прошле
недеље пећиначком Црве
ном крсту нову количину
кориш ћен е
гард ер обе.
Како нам је рекао члан
огарског Савета Милан
Алексић, мештани Огара
редовно доносе половну

гардеробу у просторије
Савета, тако да су у прили
ци да скоро свак а два
месеца испоручују прику
пљену гардеробу и на тај
начин помогну корисници
ма Црвеног крста Пећин
ци. Овај пут прикупили су
15 кутија коришћене гар
деробе за топлије пролећ
не дане, као и нешто зим
ске гардеробе.
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ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

Регресирање трошкова
превоза студената

П

редседник
Општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић потписао је 2.
априла, у згради Покрајинске
владе у Новом Саду, уговор
којим се Општини Пећинци
додељују средства из буџета
АП Војводине, за регресира
ње превоза студената у међу
градском и међумесном сао
браћају.
– Општина Пећинци ове
школске године регресира
трошкове превоза 115 студе
ната са наше територије и за
ту намену смо у општинском
буџету за 2019. годину опре
делили 3,1 милион динара.
Уговором који смо потписали
добијамо 842,5 хиљада дина
ра за ову намену, што ће нам
у значајној мери олакшати
обезбеђивање средстава и
стога је ова подршка Покра
јинске владе добродошла и
нама и нашим студентима –
изјавио је председник Трбо
вић.
Уговоре је представницима
28 локалних самоуправа са
територије Војводине уручио
Покрајински секретар за висо

Потписивање уговора

ко образовање и научнои
страживачку делатност проф.
др Зоран Милошевић, који је
том приликом нагласио да
нико није тако важан као мла
ди који се школују.
– Локалне самоуправе су
послале, захваљујући овом
програму, лепу поруку – оста
ните код нас! Суштина ових
пројеката јесте, мало више
љубави, јер ако сте се већ
определили да студирате и
верујете у вашу будућност

читаве генерације и нашег
друштва, онда предлажем да
поред родитеља, помогне и
локална самоуправа, покра
јинска, републичка админи
страција, пре свих ми, већ
сада – рекао је Милошевић.
Покрајински секретаријат за
високо образовање и научно
истраживачку делатност обез
бедио је укупно 20 милиона
динара за регресирање пре
воза близу 2.000 студената са
територије АП Војводине.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Излет за пензионере

П

ротеклог викенда Туристичка орга
низација општине Пећинци орга
низовала је целодневни излет за
чланове Удружења пензионера општи
не Пећинци. Како нам је рекла Љубица
Бошковић директорка ТО, током цело
дневног излета пећиначки пензионери
били су у прилици да доживе значење
слогана „Предео где природа грли исто
рију”.
– У оквиру акције „Упознајмо своју
општину да бисмо је више волели“, овог
пута смо пензионерима указали на све
знаменитости и лепоте наше општине.
Задовољство нам је било водити их кроз
причу о нашој општини и упознати их са
свим туристичким локалитетима. Све
услуге Туристичке организације биле су
бесплатне за пензионере, тако су имали
прилику да виде и уживају у „Аксентије
вом кућерку“ у Огару (где их је са погачом
и сољу дочекало удружење жена „Огар
чанке“), „Свињарској колеби“ у Доњем
Товарнику, Обедској бари, комплексу
Етно-куће „Путник“ у Купинову. Многи од
њих до сада нису чули причу о Купини
ку, тако да смо их упознали са историјом
и значајем Купиника за, не само нашу
општину, него и за нашу земљу. Такође,

Са излета

нови електрични мини-бус, наш „Зелени
змај”, први пут је провозао управо наше
пензионере. Током целодневног излета
пензионери су се упознали и са посло
вањем и значајем НАВАК-а у Суботишту,
а посетили су и Музеј хлеба у Пећинци
ма – рекла је Бошковић.
Како нам је рекла Јасмина Поповић
председница пећиначког Удружења,
пензионери су били одушевљени изле
том.

–Многи од њих нису ни знали какве
лепоте крије наша општина. Самим тим
овај излет је био више него добродошао,
а посебно смо захвални локалној само
управи и Туристичкој организацији на
овом бесплатном излету. Већ следећег
дана, у сарадњи са Удружењем пензио
нера из Земуна, организован је излет за
земунске пензионере, а у плану су такви
излети и са другим пензион
 ерским удру
жењима – рекла је Поповић.

M NOVINE

10. APRIL 2019.

19

ШИМАНОВЦИ: КЉУЧНА КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ

Позитивна искуства компанија

Т

оком протекле неде
ље,
председник
Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић обишао је
градилиште холандске ком
паније CTP Invest у Шима
новцима, која на површини
од 2,5 хектара гради дистри
бутивно-логистички центар
површине око 14 хиљада
квадрата.
Председника
Трбовића
је са плановима градње и
будућим плановима ком
паније CTP Invest упознао
Влатко Ђуричек, директор
компаније за Србију, који је
том приликом рекао да се
компанија бави инвестиција
ма и развојем у 10 земаља у
Централној и Источној Евро
пи, као и да око 70 одсто
објеката које граде, граде за
већ постојеће клијенте.
– Преко пет милиона ква
драта објеката је у нашем
власништву, а око 97,7 одсто
укупне површине је издато,
и то је најбољи показатељ
успешности наше компани
је. Када смо одлучили да
инвестирамо у Србију, прва
врата на која смо закуца
ли била су врата Општине
Пећинци, јер сматрамо да
је ваша општина идеална
за инвестиције, а чули смо
и веома позитивна искуства
интернационалних компа
нија које су позиционира
не у Шимановцима. Дакле,
одлична препорука, а затим

мр Жељко Трбовић и Влатко Ђуричек обилазе градилиште CTP Invest

и изузетан први контакт са
Општином Пећинци, са вео
ма оперативним и стручним
тимом људи, детаљи су
који су нас определили са
општину Пећинци. Тренутно
градимо објекат од 14.110
квадрата за нашег клијента
и очекујемо да радови буду
завршени средином годи
не. Пре ове инвестиције, у
индустријској зони у Шима
новцима купили смо објекат
на парцели од 3,5 хектара,
где је 10.227 квадрата под
закупом. Укупна инвестици
ја до сада у Шимановцима је
око 20 милиона евра, а што
је најважније планирамо
нове инвестиције у општи

ни Пећинци. Ми увек кажемо
да ови пројекти нису наши,
него су то пројекти Општине
са којом сарађујемо, у овом
случају Општине Пећинци,
јер без њих ми ништа не
бисмо успели да урадимо.
Тако да је то заједнички про
јекат и заједнички успех –
рекао је Ђуричек.
Током обиласка градили
шта председник Трбовић је
изјавио, да је и данас потвр
ђено да је ефикасна локал
на администрација, поред
повољног географског поло
жаја, кључна компаративна
предност општине Пећинци.
– Драго ми је што је наша
локална самоуправа добро

позната по свом односу пре
ма инвеститорима. Више
пута сам наглашавао да смо
много урадили на ефикасно
сти локалне администраци
је, али и да ћемо на томе
и у будућности још радити.
Ово општинско руководство
никада неће себи дозволи
ти луксуз да инвеститор који
је, попут CTP Investa, спре
ман да уложи у нашу општи
ну 20 милиона евра, чека
на шалтеру. И у разговору
са господином Ђуричеком
потврдило се, да су задо
вољни инвеститори, наша
најбоља препорука и рекла
ма за будуће инвестиције –
изјавио је Трбовић.

БРЕСТАЧ

Сеоска слава

П

оводом сеоске славе у Брестачу
у недељу, 31. марта је положен
венац на споменик палим борци
ма и жртвама фашизма у Другом свет
ском рату. Венац су, у присуству
мештана Брестача положили заменик
председника општине Пећинци Зоран
Војкић и председник Савета Месне
заједнице Брестач, Марко Сретковић,
који су нагласили да је Брестач поднео
велике жртве у Другом светском рату и
да Брестачани не заборављају претке
који су жртвовали живот у борби за
слободу.
Војкић је у обраћању окупљеним
мештанима поручио, да се локална
самоуправа труди да инвестира у свих
15 насеља пећиначке општине и наја
вио да ће током ове године основна
школа у Брестачу добити централно

Полагање венца

грејање. Брестачки ловци су у попо
дневним часовима организовали
шицару, која је привукла стотинак уче
сник а, а такмичење је трајало до
вечерњих сати. У класичној шицари
најбољи је био Боро Пушкар из Субо

тишта, друго место освојио је Петар
Ровић из Ривице, док је треће место
припало Славиши Пантићу из Доњег
Товарника. Најбољи у гађању глине
них голубова био је Милан Ђурђевић
из Пећинаца.
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ЧЕМУМОГУДАСЕНАДАЈУВОЋАРИУ2019.ГОДИНИ?

Јабукајевоћкачудновата

ДушанСтанишићнасвојојплантажијабука

Свејенаовомкомадуземљелепо,сређено,покошеноиутегнуто,одпротив
граднемрежедосоларнихпанелакојипокрећупумпузанаводњавање.Јабуке
цветају,сунцесија,ветарћарлија,аДушанСтанишићсе,каоивећинапроиз
вођачајабукауСрбији,питаштаћедонетиова2019.година?Далићесепоно
витифинансијскифијаскоиз2018?Илићеовагодинабитиуспешнакао2017?

Н

а путу од Великих Радинаца
према Гргуревцима налази се
засад јабука Душана Станиши
шћа. Четири хектара савршене план
таже, са заштитном мрежом, систе
мом за наводњавање кап по кап,
објектима за смештај механизације.
Све у свему, један бајковит призор,
посебно у овом тренутку када је јабука
у цвету. Када неко ко ништа не зна о
производњи јабука дође на ово рајско
место, вероватно му ништа неће бити
јасно. Сигурно ће се питати, зашто
власник ове плантаже кука и зашто се
жали кад има у свом поседу тако лепо
парче земље, које при том уопште
није мало. Све је на овом комаду
земље сређено, покошено, утегнуто,
од противградне мреже до соларних
панела који покрећу пумпу за навод
њавање. Јабуке цветају, сунце сија,
ветар ћарлија, а Душан Станишић се,
као и већина произвођача јабука у
Србији, пита шта ће донети ова 2019.
година? Да ли ће се поновити финан
сијски фијаско из 2018? Или ће ова

година бити добра као успешна 2017?
Кажу, док неком не смркне, другом
не сване. Управо се те 2017. смркло
Пољацима, када им је мраз уништио
производњу. У тај празан простор уба
цили су се српски произвођачи јабука
и отуд та успешност. Тада је прва кла
са јабуке ишла и по 50 евроценти за
килограм, друга се плаћала 3540 евро
центи, а индустријска јабука по 20
динара. Иста она које је прошле годи
не била 34 динара.
Станишић каже да је његов засад
подигнут по свим европским стандар
дима. Једина замерка је што је када га
је подизао, 2008. године, саднице у
једном делу постављао на већи раз
мак. То је био данак неискуству, и због
тога на ова четири хектара нема 20
хиљада стабала јабука, него нешто
мање.
– Моја срећа је што сарађујем са
компанијом Атос из Мале Ремете. Не
само што тамо складиштим јабуке,
него ми они помажу и саветују ме које
препарате за заштиту да користим,

када да прскам и уопште, на њих могу
да се ослоним у том технолошком
делу производње. Оваква производња
не може без науке. У заблуди је свако
ко мисли другачије. Који произвођач у
будућности не буде имао праве зашти
таре, тај нема чему да се нада, каже
Душан Станишић.
Он додаје да једно прскање јабука
на његовој плантажи кошта између
500 и 600 евра. А таквих прскања у
току године буде више од 20.
– И није у питању само прскање.
Јабуке је потребно и прихрањивати. Ја
то радим сваки дан кроз систем навод
њавања, кап по кап. Да не помињем
орезивање, које је најважнија фаза у
процесу производње. Јер, ако се то не
уради како треба, нема ништа од
врхунског рода. Раднике је све теже
наћи, и зато ја ову моју екипу из Ман
ђелоса морам да чувам и да им уга
ђам, каже у мало у шали, мало у зби
љи наш саговорник, и додаје да је
велика олакшица свим произвођачима
јабука у овом делу Фрушке горе то што
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имају струју. Изградња трафо станице
пре неколико година је свим воћарима
и виноградарима олакшала и појефти
нила производњу.
– Не бисмо могли свакодневно да
заливамо засаде, јер нафта за пумпе
је скупа, а соларни панели могу да
раде само дању, каже Станишић.
Што се тиче помоћи државе, Стани
шић каже да је све субвенције за про
тивградну мрежу, систем за наводња
вање и саднице искористио. Прати све
конкурсе које објављује покрајински
секретаријат за пољопривреду, а вео
ма хвали сарадњу са митровачком
Агенцијом за рурални развој. Запосле
ни у овој агенцији су му од велике
помоћи приликом конкурисања за бес
повратна средства у оном админи
стративном делу.
Како смо чули, њему није за сада
проблем пласман, него цена. Јабуке
из Гргуреваца налазе пут не само до
Русије, него и до Норвешке, Холанди
је, па и неких афричких земаља. А све
то захваљујући сарадњи са компани
јом Атос.
Међутим, ситуација на тржишту се
већ мења. Србија је мала и отворена
земља, наши произвођачи су у конку
ренцији са целим светом, слободно се
може рећи. Све већи засади јабука се
подижу не само у Русији, него првен
ствено у Кини. Међутим, има крајева
на овој планети на којима јабука може
да сазри, али не може да поцрвени. А
сорте црвених јабука све више имају
прођу на глобалном тржишту. Ти гло
бални играчи диктирају услове на
светској пијаци, па где је ту место
наших воћара? Можда у промени сор
ти које се гаје?
Кажу људи, свака роба има свог куп
ца. Питање је само коју цену је тај
купац спреман да плати. Како флукту
ација цене може да погоди произвођа
ча, на својој кожи су осетили још про

Улагањасувеликааценанестабилна
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–МојасрећајештосарађујемсакомпанијомАтос
из Мале Ремете. Не само што тамо складиштим
јабуке,негомионипомажуисаветујумекојепре
парате за заштиту да користим, када да прскам и
уопште,нањихмогудасеослонимутомтехноло
шком делу производње. Оваква производња не
можебезнауке.Узаблудијесвакокомислидруга
чије. Који произвођач у будућности не буде имао
праве заштитаре, тај нема чему да се нада, каже
ДушанСтанишић
шле године воћари који су индустриј
ску јабуку продавали по 34 динара.
Велики проблем је што ова земља
нема индустрију која може да апсорбу
је такву јабуку. Прерађивачки капаци
тети из доба СФРЈ су листом пропали,
а нових је још увек мало.
Душан Станишић, упркос свему,
намерава да прошири свој засад. На
питање зашто то ради, ако је ситуаци
ја већ тако несигурна он каже да јед
ноставно мора.
– При овом обиму производње ја то
морам да урадим. Морам да имам
већу површину да бих имао више
јабуке прве класе, каже Станишић.
Све у свему, бавити се производ
њом јабука је посао који тражи веома
велика улагања, а резултат је неизве
стан. Једне године прођеш добро,
друге године не покријеш ни уложено.
Таква неизвесност није оно што воћа
ри прижељкују. Има индиција да би
овогодишња јабука прве класе могла
бити 3035 евроценти. И у то се про
извођачи морају уклопити. Како, то
они најбоље знају.
Неки максимум се очекује 3035
центи прва класа, то су неке претоп
ставке, и ми морамо ту да се уклапа

мо. А све кошта, механизација, опре
ма, хемија. Даје држава субвенције
али не можеш је добити пет пута.
Отворено тржиштем мала економије,
кина се шири са јабуком
– Мора стално да се улаже, а цена
пада. Негде сам слушао да је у Србији
јабука друга култура по важности, с
обзиром на приход од извоза. Моје
колеге овде, на јужним падинама Фру
шке горе, углавном имају модерне
засаде и могу да уберу и до 60 тона по
хектару, а има воћара који имају 1011
тона, они који немају мреже, немају
наводњавање. Ми смо ту у предности.
Међутим, ово је посао као и сваки дру
ги, и да би га човек радио, он мора
бити исплатив. Када сам ја кренуо са
јабукама, то је тада било исплативо.
Међутим, док моје јабуке нису почеле
да рађају, мене је „убила“ и суша и
лед, јер првих 45 година нисам имао
мрежу. Али, мора да се улаже, мора
да се много и добро ради, закључује
Душан Станишић, који упркос свему
ипак шири производњу. И то зрно
оптимизма остављамо за крај ове
приче о јабукама и произвођачима
јабука.
С.Цуцанић
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АЛЕКСАНДАР ЧЕЛИКОВИЋ ИЗ САЛАША НОЋАЈСКОГ

Крушка лепша од јабуке

Ако не рачунамо јужно воће, крушка је друга сорта воћа по конзумаци
ји одмах иза јабуке. Мени је лепша и има више могућности у преради,
бар ја тако сматрам. Јабука је основно воће, ја крушку сматрам за пле
менито, наводи Александар

А

лекс анд ар
Челик ов ић
из
мачванског села Салаш Ноћај
ски се већ пет година бави
воћарством. По својој основној про
фесији Александар је дипломирани
економиста и тренутно ради у једној
фирми у Сремској Митровици. Одлу
чио је да остане у свом селу. На свом
имању има засад крушака на 1,5 хек
тара са 3.000 садница. Како и сам
каже, бављење економијом, канцела
ријским послом, њега у суштини ника
да није занимало, нити мисли да би га
такав посао испунио. Основни мотив
због којег се овај Салашчанин бави
воћарством, јесте да се више окрене
природи и потражи мир у савременом
начину живота, који је све више окре
нут и против самог човека. Поред гаје
ња крушака, Александар има и расу
паса сибирски хаски, које гаји већ дуги
низ година с којима је постигао велике
успехе на различитим изложбама.
Све у свему, овом младом човеку, који
је одлучио да не тражи прилику у
великом граду, већ да искористи оно
што има на свом имању и свом селу,
не мањка ни идеја, рада и труда, али
ни успеха.
– Моје занимање је организација
посла. Ја волим да се водим идејом.
Воћарство ми омогућава да произо
дим храну (ја не видим лепши вид
производње), да останем веран при
роди и да потражим мир и активност
на њиви, јер ни мене копјутеризација
и смартфон инфекција није заобишла,
на жалост. Мислим да је то добра иде
ја, вратити се природи у било ком
облику. Ја сам нашао начин, а то је да
гајим крушке, да имам свој воћњак,
насмејано каже Александар.
Александар сматра да је добитна
комбинација у сваком послу, између
осталог, укључивање и породице.
Како и сам наглашава, подршка је и те
како важна.
У воћњаку Александра Челиковичћа
највећи број садница су крушке виља
мовке, а међу осталим сортама су се
нашле санта мариа, калуђерка и лубе
ничарка.
– Виљамовка чини 70 одсто мог
засада, остале сорте, а има их још
пет, су послужили као опрашивачи. С
друге стране, хтео сам и да тестирам
разне сорте на нашем поднебљу, па
да се касније определим за неки од
њих кад се укаже прилика. Ако не
рачунамо јужно воће, крушка је друга

Александар Челиковић воћњаку

сорта воћа по конзумацији одмах иза
јабуке. Мени је лепша и има више
могућности у преради, бар ја тако
сматрам. Јабука је основно воће, ја
крушку сматрам за племенито, наводи
Александар.
Брига око воћњака је захтевна, а
највише га одржавају Александар и
његов брат Мирослав. Такође, у њихо
вом воћњаку постоји и систем за
наводњавање, који је од великог зна
чаја.

– У одржавању воћњака важно је
све, заиста сваки детаљ. Стално
мораш да идеш корак напред, плани
раш, анализираш и инвестираш, гово
ри Александар.
Иако има и трактор, приколицу, ато
мизер, таруп са прскалицом за несе
лективно сузбијање корова, Алексан
дар говори из искуства да је на крају,
ипак потребна и мотика.
У засад крушак а је уложио свој
новац, а 2017. године је конкурисао за
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АКЦИЈА У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Бесплатни прегледи

Александар и Мирослав Челиковић
Превентивни прегледи у интернистичкој амбуланти

Грешка је што на
почетку нисам тражио
стручну помоћ.
Али, на грешкама
се учи. Тако да се не
кајем. Сада имамо
заштитара и магистра
воћарства у свом
тиму као саветнике,
говори Александар

субвенције за механизацију, али још
увек чека исплату за поврат ПДВ-а.
Према његовом мишљењу, цена
крушака није добра и није тиме задо
вољан.
– Мислим да је цена крушака ниска.
Али то не значи да се жалим. Про
шлом годином нисам незадовољан,
објашњава Александар.
Почеци у бављењу воћарством,
како Александар каже, били су тешки,
пуни изазова и непознаница.
– Грешка је што на почетку нисам
тражио стручну помоћ. Али, на гре
шкама се учи. Тако да се не кајем.
Сада имамо заштитара и магистра
воћарства у свом тиму као саветнике,
говори Александар.
Крушке продаје за извоз, складишти
у хладњачи, а другу класу продаје
индустрији.
– Надам се да ће доћи дан када
нећу продавати ништа, већ самостал
но прерађивати све. Идемо корак по
корак. Поента је да сваки дан буде
бољи, мало, али бољи. Напредак је за
сада добар, али наравно, увек може
боље, закључује Александар.
З. Поповић

О

пшта болница Сремска Митровица
отворила је врата свим заинтере
сованим грађанима за бесплат
не превентивне прегледе, које иницира
Министарс тво здравља Републике Срби
је. Ови прегледи омогућавају да, без
обзира да ли пацијенти имају здравстве
но осигурање или не, провере своје здра
вље.
Тимови у интернистичкој и оторинола
ринголошкој амбуланти радили су следе
ће прегледе: интернистички- ЕКГ, мере
ње крвног притиска и мерење вредности
шећера у крви и прегледе уха, грла и носа.
Директор митровачке болнице др Жив
ко Врцељ, рекао је, да је ово друга по
реду акција Министарства здравља у овој
години, за коју су грађани показали очеки
вану заинтересованост.
– Предност оваквих прегледа је што
их могу обавити и они који немају овере
ну књижицу, могу долазити без картице
здравственог осигурања, без чекања и
заказивања. Данас, 7. априла је и Свет
ски дан здравља – разлог више да прове
римо своје здравље и покажемо одговор
ност према себи самима, рекао је Живко
Врцељ.
Др Гордана Митић, помоћник директо
ра, истакла је важност прегледа у свим
областима, јер је то једини начин раног

Лекари и сестре у ОРЛ амбуланти

откривања болести, правовременог лече
ња и спречавања свих компликација обо
љења.
– Живимо у средини где се махом једе
масна, зачињена храна, присутан је и
повећан унос соли, угљених хидрата,
услед чега код пацијената имамо дијагно
стиковану хипертензију и шећерне боле
сти. Хронично смо изложени стресу, при
сутна је и смањена физичка активност, и
сви ти фактори могу узроковати појаву
акутног инфаркта миокарда и акутног
можданог удара. То су неме болести и
манифестују се тек кад дође до компли
кација и зато су од пресудног значаја кон
троле здравственог стања, односно пре
вентивни прегледи, објашњава др Митић.
У овонедељној акцији, која је трајала од
1. до 7. априла, учествовало је осам лека
ра и десет медицинских сестара, а њихов
рад координисали су директор др Живко
Врцељ и главна сестра Верица Воларе
вић.
У Општој болници Сремска Митровица,
за 150 пацијената урађено је 105 интер
нистичких прегледа и 72 прегледа уха,
грла и носа. У Дому здравља Рума интер
нистичке прегледе обавило је 96 грађана,
Иригу 13, док је у Шиду ту могућност иско
ристило 47 грађана.
Б. Сремчић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

Важност примарне
здравствене заштите

Са конференције за медије

У

четвртак 4. априла у простори
јама Завода за јавно здравље
Сремске Митровице, одржа
на је конференција за медије чији је
циљ најава обележавања Светског
дана здравља 7. априла. Овогоди
шњи Светски дан здравља ће имати
слоган Примарна здравствена зашти
та - основ универзалне покривености
здравственом заштитом. На конфе
ренцији за медије су изнети резулта
ти анализе кадровске обезбеђености
Сремске Митровица.
– На основу података добијених ана
лизом закључили смо да у здравстве
ној заштити одраслог становништва
није задовољавајућа покривеност
грађана лекарима. Ми у том смислу
треба да радимо на што већој обзбе
ђености наших здравствених устано
ва када су кадрови у питању. Остале
службе које смо анализирали, као што
су Дечји диспанзер, Школски диспан
зер и Служба за здравствену заштиту
жена, као и Стоматолошка здравстве
на заштита показали су да је покриве
ност на задовољавајућем нивоу, изја
вила је докторка Бранка Малбашић,
начелница за планирање и организа
цију здравствне заштите Института за
јавно здравље.
На резултате истраживања које је
урадио Завод за јавно здравље у делу
здравственог срања становништва,
осврнуо се и начелник Градске управе

за здравствену и социјалну заштиту
Војислав Мирнић.
– Анализа здравственог стања ста
новништва коју је радио Завод за јавно
здравље је дала податке где се виде
помаци и након превентивних прегле
да. Град је стао иза свих тих превен
тивних прегледа, као и кроз активности
на подизању доступности здравствене
заштите. Имали смо ситуацију да смо
у једном тренутку пре три године оста
ли ускраћени кадровским планом за
докторе на селу, Град је у том случају
одмах реаговао и преузео финансира
ње 10 лекара у сеоским амбулантама.
Издвојено је у том случају преко 15
милиона динара.
Такође, начелник Мирнић је након
усвајања новог закона о здравственој
заштити истакао планирано спајање
и стварање једног новог здравстве
ног центра, који би чинили досадашњи
радници Дома здравља и Опште бол
нице. Он је том приликом обећао да
ће локална самоуоп
 рава обезбведити
доступност здравствене заштите свим
грађанима, и то све док сама реализа
ција те нове установе не буде решена.
– Гарантујем нашим суграђанима
да ће сви имати лекаре, а како смо
најавили у селу Раденковић и повећа
ну присутност лекара на три доласка
недељно. Подсетио бих да је у току
реконструкција амбуланте у Раден
ковићу, а до краја године нас очеку

је и изградња нове амбуланте у селу
Шашинци и комплетна санација амбу
ланти у Засавици I и Засавици II. Овим
бисмо заокружили причу што се тиче
уређења грађевинских објеката, свих
амбуланти, самим тим и доступности
здравствене заштите, рекао је Мир
нић.
Мирослава Шево, директорица Дома
здравља, је овом приликом истакла
важност превентивних прегледа, али
и одазивања грађана. Јер, по новом
закону о здравственој заштити, пред
виђено је да, ако се особа не одазове
три пута на позив за превентивни пре
глед, а оболи од болести обухвећене
скринингом, плаћаће 35 процената за
лечење.
– Захваљујући локалној самоупра
ви, сачували смо 10 лекара, јер је Град
изашао у сусрет и одлучио да обезбеди
средства и за њихове плате. Конкрет
но, то су лекари који су били избачени
из новог кадровског плана. Трудимо
се да пружимо здравствену зашти
ту и у селу и граду. Примарна здрав
ствена заштита је једна карика у самој
здравственој заштити. Превенција је у
примарној здравственој заштити нај
важнији део. Ту радимо превентивне
прегледе за карциноме дебелог црева,
дојку, грлић материце, скрининг за кар
диоваскуларне болести, за дијабетес,
и депресију, истакла је Шево.
З. Поповић
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ФОЛКЛОРНИ КАРАВАН ПО МИТРОВАЧКИМ СЕЛИМА

Очување традиције

Фолклорни караван

И

ове године Центар за култу
ру „Сирмиумарт“ и Агенција за
рурални развој Града Срем
ска Митровица, настављају сарад
њу у организовању концерата град
ског фолклорног ансамбла „Бранко
Радичевић“, по селима са територије
Сремске Митровице.
Ове године, целовечерњи концерт
фолклора, уз пратњу Народног орке
стра, одржан је најпре у Кузмину,
одакле је „фолклорни караван” кре
нуо пре три године, а где су се овог
пута публици представили и домаћи
ни - оркестар хармоника и фолклор
ни ансамбл Културног центра Кузмин.
Потом је концерт одржан и у Дому
културе у Раденковићу, где је градски
фолклорни ансамбл наступио први

пут. Вођени идејом о изједначавању
квалитета живота на градском и сео
ском подручју, организатори плани
рају да се до почетка лета концерти
одрже у још неколико села.
– Жеља нам је да се млади аними
рају и покрене рад фолклорних секци
ја ради очувања традиције и развоја
културе и фолклорног стваралаштва,
посебно у селима у којима овакве
секције не постоје. Подизање квали
тета живота на сеоском подручју под
разумева богате културне садржаје
које има град, па је за очекивати да
се ускоро и друге установе културе
у већем обиму, представе у митро
вачким селима. Улажемо напоре да
оживе сеоски домови културе, и да
поново почну са радом фолклорне и

РУМСКИ ЧАЈ У 8

Петар Самарџић

драмске секције, које већ годинама не
постоје у већини наших села – каже
Петар Самарџић, директор Агенције
за рурални развој.

Наступ Београдског триа

У

наставку пролећног
циклуса
музичког
програма „Чај у 8“ у
Културном центру „Брана
Црнчевић“ у Руми, свој кон
церт је 4. априла одржао
„Београдски трио“.
Трио
је настао 2015.
године и чине га професи
онални музичари, а уједно
и студенти докторских ака
демских извођачких студи
ја на београдском Факул
тету музичке уметности.
То су виолиниста Душан
Панајотовић, виолончели
ста Иван Јарић и пијаниста
Игор Дражевић.

Назив триа је настао из
намере да се сачува сећа
ње на истоимени трио,
који је у Београду основан
1964. године, и тако наста
ви традиција извођења
композиција писаних за
овај састав.
Чланови
„Београдског
триа“ су афирмисани изво
ђачи савремене српске
музике, али су и сарадници
на извођењу студентских
испитних радова из компо
зиције, те су се овим својим
репертоаром и представи
ли бројној румској публици.
С. Џ.
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Један од штандова са цвећем

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ШИДИЈАНКЕ“

Фестивал цвећа

Н

а платоу испред Културно-обра
зовног центра, у недељу 7. апри
ла, у организацији Удружења
жена „Шидијанке”, одржан је Фестивал
цвећа.
– Поводом прославе десетогоди
шњице од оснивања Удружења, орга
низовали смо трећи по реду Фестивал
цвећа. У оквиру Фестивала, имали смо
тринаест штандова са цвећем и оста
лим цветним детаљима и све је у знаку
пролећа. Био је посећен и имали смо
програм као и сваке године. Део про
грама је био и избор за најлепшу фри
зуру, имали смо модну ревију, где смо
представили два бутика и специјалну
модну ревију, коју је припремило Ама
терско позориште „Бранислав Нушић”,
са моделима из представе „Бал вампи
ра“. Мислим да је публика све то лепо
примила. Била је ту и плесна група,

Бранка Радивојшић

која је употпунила програм. Ми смо
задовољни како је све прошло – каже
Милица Ракетић из „Шидијанки”.
Штандови су били шарени, како од
цвећа, тако и од свих производа који
су се на њима нашли. Било је наки
та, украсних кутија у техници деку
паж, вежених блуза, осликаних фла
ша. Ипак, највише пажње привукло је
цвеће, које се могло и купити. Бранка
Радивојшић из Бачинаца узгаја цвеће
као додатни посао.
– У понуди имам ситни расад, кру
пан расад, петоније, чокотиће, мушка
тле, суфриније. Свега имам, цене се
крећу од 50 до 400 динара, зависе од
производа и саксије, а продаја је ишла
одлично – каже Бранка.
Радове у техници декупаж, на Фести
валу је понудила Гордана Видовић.
– Мени је овај посао више хоби и

Гордана Видовић

терапија. Ту су држачи за убрусе, чет
ке, подметачи. Цене се крећу од 300 до
1.800 динара – рекла нам је Гордана.
Пажњу су привукле и декоративне
флаше, и то на један посебан начин,
јер су уникатне. Горана Вученовић,
поред изузетне креативности, има и
велико стрпљење када су у питању
ове необично украшене флаше.
– Различите су технике заступље
не, као и различити материјали. Рад
на једној флаши зависи од технике.
За један затварач за теглу, требало
ми је три сата да га урадим. Фирме ми
наручују комплете за репрезентацију, а
радим и програм за славља – објасни
ла је Горана.
Недељно поподне завршено је доде
лом захвалница учесницима Фестива
ла.
Д. Попов

Милица Ракетић
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САРАДЊА ОПШТИНА ШИД И БЕОЧИН

Управљање
општинском имовином

Маја Гудурић, Митар Милинковић, Ромко Папуга, Ванеса Белкић

У

Беочину је у петак, 5. априла
одржана конференција за меди
је, на којој је представљен један
значајан пројекат – „Имовина локалне
самоуправе - важна карика локалног
економског развоја Фаза II”.
Општи циљ пројекта је подстицање
локалног економског развоја и унапре
ђење пружања јавних услуга грађани
ма и бизнис сектору, успостављањем
ефикаснијег управљања општинском
имовином. Пројекат је наставак истои
меног пројекта имплементираног кроз
програм ЕУ„Exchange 4“, током којег
су Беочин и Шид значајно унапредили
постојеће стање у области управљања
општинском имовином и уписали пра
во јавне својине на више од 4.500 једи
ница непокретности.
Овај пројекат ће додатно унапре
дити претходно постигнуте резултате
кроз унапређење законског оквира за
управљање општинском имовином,
успостављање процедура за пренос
права коришћења општинске имовине
на друге локалне институције/устано
ве, затим, кроз формирање регистра
(базе) података о земљишту у јавној
својини, као и кроз јачање капацитета
запослених у општинским управама у
области управљања имовином.
Општине Беочин и Шид су добитни
це једног, од укупно 18 пројеката који
су одобрени кроз грант шему „Exchan
ge 5“ програма, чија вредност износи
166.089,17 евра, од чега ће Европска
унија финансирати 149.480,25, евра.
Реч је о другој фази пројекта, који је
такође финансирала Европска унија.
На конференцији су се обратили

председник Општине Беочин, Митар
Милинковић, Маја Гудурић, чланица
Општинског већа за привреду, пољо
привреду, рурални развој, комуналне
делатности и инфраструктуру, заме
ник начелника Општинске управе Шид
Ромко Папуга, и извршна директорка
Центра за равномерни регионални
развој Цен TриР, Ванеса Белкић.

Надам се, да ће у овом
периоду од 15 месеци
колико траје пројекат,
све активности које
су зацртане бити
испуњене у роковима
и да ћемо на крају бити
задовољни, не само ми
који тај пројекат носимо,
него и грађани, изјавио
је Ромко Папуга,
заменик начелника
Општинске управе
у Шиду
– Општина Шид је поново у пројекту
са старим партнерима. У ситуацији смо
да средствима Европске уније одради
мо оно што нам је законска обавеза,
а са друге стране што нам је задатак,
а то је да у Општини Шид употпунимо
све оно што је у циљу бољег развоја
локалне самоуправе. Надам се, да ће
у овом периоду од 15 месеци колико
траје пројекат, све активности које су

зацртане бити испуњене у роковима и
да ћемо на крају бити задовољни, не
само ми који тај пројекат носимо, него
и грађани. Самим тим ћемо оправда
ти све оно што је уложено, а с друге
стране, у неком другом периоду ћемо
можда конкурисати и за неке друге
пројекте из средстава Европске уни
је – изјавио је Ромко Папуга, заменик
начелника Општинске управе у Шиду.
Извршна директорка Центра за рав
номерни регион
 ални развој Цен ТриР,
Ванеса Белкић говорила је о фазама
овог пројекта.
– Ово је друга фаза пројекта који
спроводи Општина Беочин и Општина
Шид. Ми смо кроз прву фазу успоста
вили основну евиденцију општинске
имовине у ове две општине, а сада
идемо корак даље. То ће подразумева
ти попис објеката на терену, процену
вредности тих објеката, утврђивање
фактичког стања, формирање општин
ских база о општинској имовини. После
тога ћемо радити на припреми пројект
но-техничке документације, за озако
њење бесправно саграђених објеката
јавне намене у обе ове општине. Ради
ћемо и на едукацији локалних слу
жбеника за управљање општинском
имовином и усвајање нових локал
них одлука, које ће се односити на
регулисање права и обавеза између
општинских управа и њених корисника
имовине, а то су локалне институције.
Донећемо још једну одуку, о поступку
давања станова на коришћење који су
у својини општине – појаснила је Ване
са Белкић.
Д. Попов
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Калуђерице и државнице

Манастир Крушедол

Ж

ена кнеза Лазара, Милица,
достојна славе и веома мудра
мати (Милица), која је прева
зилазила многе изабране матере,
оставши, као што каже Соломон,
храбра жена, имала је све врлине, као
што знају сви око ње који су поцрпли
милост из њезине руке и који су се
надали да је примеславна (Константин
Филозоф). Након косовске погибије, у
веома тешким временима, одиграће
изузетно значајну улогу за српски
народ. Како су Стефан и Вук били
малолетни, Милица ће постати вла
дарк а поробљене земље. Између
осталих дужности на које је српски
двор био обавезан, Милица је била
принуђена да своју најмлађу кћер
Оливеру, да у харем османског султанa
Бајазита I. Уз пристанак патријарха и
свештенства Оливера је постала жена
турског владара. Након Стефановог
пунолетства, Милица се закалуђери
ла, 1393, но, и као монахиња Јевгенија
и даље је била стуб државничких
послова. Иако калуђерица, за Дубров
чане је била госпођа кнегиња Мили
ца, госпођа кнегиња Рашке, госпођа
новобрска кнегиња (Пурковић). Пред
смрт је примила монашки завет велике
схиме и добила ново име, Ефросинија.
Крајем 14. века подигла је манастир
Љубостињу у који се повукла са Јефи
мијом. Сачувана је Повеља у којој се
наводи како је удовица кнеза Лазара
са својим синовима други ктитор Деча
нима, јер је манастиру повратила раз
грабљена добра. Кнегиња Милица,
како наводи Константин Филозоф: зна
ла је и светске (ствари) у којима је
тешко снаћи се; и по лепоти беше не

само жена, него и Дисејс многи у
саветима. А ко ће побројати божан
ствене и свештене украсе и дарове
црквама и манастирима? Ко се неће
задивити гледајући такву (њезину)
спрегу са онима који гледају ка једи
ном Богу и како делима превазилази
заповести; и ишла је напред на све

Ангелина Бранковић
је несебично помагала
светогорске манастире.
Са синовима је
даровала манастире
Хиландар,
Свети Павле и
Есфигмен, а подигла
је и цркву посвећену
Сретењу у селу
Крушедолу, у којој је
основала женски
манастир, где се
и сама замонашила
већа (дела). Иза себе је оставила
седам докумената правног карактера,
међутим, међу њима има и литерар
них елемената, од којих је најзначајни
ја Дечанска повеља (Грковић). О две
ма изузетним женама, Јевгенији и
Јефимија, оставио је сведочанство
Григорије Цамблак. У Слову о преносу

моштију свете Петке из Трнова у
Видин и Србију Цамблак истиче њихо
ву изразиту снагу и мудрост и скреће
пажњу на Јевгенијину и Јефимијину
молбу султану Бајазиту о преносу
мошти свете Петке у Србију.
Дом кнеза Лазара одисао је изузет
ном побожношћу. Монахиња Теодоси
ја, чије крштено име беше Драгиња,
била је сестра кнеза Лазара. Она се
после 1381. године, а по смрти свога
мужа Мусе покалуђерила и добила
име Теодосија. Сазидала је женски
манастир и у њему цркву Богородицу
(Вход Богородице), близу града Брве
ника на утоку Брвенице у Лаб (Весели
новић). Мара, удовица Вука Бранкови
ћа, такође се повукла у монашки живот
и понела је име Марина. Лазарева
кћерка, Јелена Балшић, подигла је
цркву у Зети, у својој некадашњој
држави. Одабрала је Горицу, острво у
Скадарском језеру, где је подигла
Богородичину цркву (Радојчић).
Јелена, жена деспота Лазара Бран
ковића, пред крај свог бурног живота,
по Франтзи, умрла је у Санта Маури
1473, као монахиња Ипомона. Према
локалном предању, подигла је мана
стир посвећен Св. Маври, на истоиме
ном острву јужно од Крфа, пошто се
спасила једног бродолома (Ласкарис).
Ангелину, жену Стефана Бранковића,
Српска црква је уврстила у ред свети
ца. Након смрти свога супруга, она је
са собом стално носила његове
мошти. Прво у Срем, у који доспева на
позив угарског краља 1486, потом у
изгнанство у Влашку, те наново у
Срем, када их је положила у манастир
Крушедол. Свим силама се трудила да
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очува традицију династије Бранкови
ћа, те је издавала повеље светогор
ским манастирима и помагала их Сле
дећи традицију претходних српских
владара и велик аша, Ангелина је
несебично помагала светогорске
манастире. Са синовима је даровала
манастире Хиландар, Свети Павле и
Есфигмен, а подигла је и цркву посве
ћену Сретењу у селу Крушедолу, у
којој је основала женски манастир, где
се и сама замонашила. О њеној бризи
за манастире сведочи и писмо из 1509.
године, које је упутила московском
кнезу Василију, у коме га моли да
помогне руски светогорски манастир
Светог Пантелејмона. Ангелина је
оставила снажан печат и када је реч о
примењеној уметности средњег века,
јер је била везиља црквених тканина
(Томин).
Пишући о српским калуђерицама,
Милојко Веселиновић с разлогом
помиње и Мару Бранковић, жену сул
тана Мурата II, која се по многим зна
цима може сматрати калуђерицом.
Године 1457. године преузела је кти
торство над манастирима Хиланда
ром и Светим Павлом на Светој Гори
Атосу. Године 1469. је уз дозволу тур
ског султана пренела мошти Светог
Ивана Рилског из Великог Трнова у
манастир Рилу. Годину дана касније
планирала је да посети манастир Све
тог Павла на Светој Гори Атосу, али ју
је, према предању, Богородица приси
лила да се врати непосредно после
ступања на обалу. У жељи да мана
стир Хиландар и манастир Светог
Павла не би након њене смрти остали
без заштите, заједно је са својом
сестром Катарином Кантакузином,
која је од 1469. године боравила код
ње у Јежеву, ктиторство над овим
манастирима пренела на влашког вој
воду Влада IV Монаха и његове
наследнике. Њено последње почива
лиште, претпоставља се, било је у
Јежеву или у манастиру Богородице
Икосифинисе (Поповић).
Монашки живот жена из српских
средњовековних династија, царице,
краљице, кнегиње, деспотице, жупа
нице, изузетан је и ово су само неки
примери из богате прошлости женског
монаштва. У историји хришћанског
монаштва, женска монашка традиција
је играла важну улогу, иако она није у
довољној мери ни истражена, ни пре
позната као таква. Као што је приме
тио Калистос Вер, када говоримо о Св.
Антонију египатском као „оцу хри
шћанског монаштва“, ми смо склони
да занемаримо чињеницу да је он, пре
него што се одрекао својих поседа и
света и кренуо путем аскетског живо
та, поверио своју млађу сестру једној
„заједници девица“, која је по свој при
лици већ постојала као организована
монашка заједница за жене и у том
смислу претходила сличним киновиј
ским мушким заједницама (Бакић Хејден).
Крај

29

РУМА: КОВИЉКИН ШЛИНГЕРАЈ

Везе у 89. години

Ковиљка Бајић: Оштро око и сигурна рука

К

овиљка Бајић, пензионерка из
Руме, први пут је села за машину
да ради бели вез у трећој децени
ји свог живота, а љубав према шлинге
рају траје до данас.
Гледала је у родној Славонији мајку
како шлинга, а она је тек након удаје
у Срем, пожелела да се бави тим руч
ним радом.
Данас, у 89. години живи сама и сва
кога дана везе за машином. Некада
је радила комплете, хаљине, блузе,
ношње за културно-уметничка дру
штва и друго. Сада, углавном везе
столњаке, које поклања пријатељима.
Пре пет година остала је без сина
и престала да ради. Пауза је трајала
све до прошлог децембра, када јој је
доктор, пошто је имала здравствених
проблема, препоручио да поново сед
не за машину.
– Послушала сам доктора, осећам
се боље и вез више не могу да оста
вим. Радим и по неколико сати, када је
потребно да завршим неки столњак –
каже тетка Ковиљка, недижући поглед
са машине.
Више се не сећа сваког свог рада,
али их препозна када их види, јер су
уникатни. За своје рукотворине је на
изложбама добијала и награде. Данас
радови нису тако квалитетни као нека
да, тврди она, али се и даље сви оду
шевљавају када виде столњаке или
нешто друго што изађе из њене ради
онице.

Причу над машином, после белог
веза, наставља о радним акцијама,
јер је као омладинка, са СлавонскоБродском бригадом била на изградњи
Новог Београда. Можда и због тога,
што се сетила да је почетком априла
Дан омладинских радних акција.
Сећа се свих детаља акцијашког
живота из јула и августа 1949. године
у Београду. Поседује завидну доку
ментацију о изградњи Новог Београ
да и чува ударничку значку са радне
акције.
– Око 200.000 омладинаца из свих
крајева Југославије су од 1948. до
1950. године подигли Студентски град
са мензом и Домом културе, насеље
Тошин бунар са 40 петоспратница и
зграду СИВ-а, а десетак градилишта
било је и у другим деловима Бео
града. На факултетима архитектуре
широм Европе, изучава се изградња
појединих објеката, које су сагради
ли акцијаши у Београду – нагласила је
Ковиљка.
На наше питање, како остати вита
лан и у 89. години одговара да је увек
водила умерен живот, није пушила и
пила и треба припазити шта се једе.
– Никада нисам претеривала, па ни
данас. Све једем, а највише воће и
поврће – открива Ковиљка Бајић свој
рецепт за дуговечност и виталност.
За све важи да треба бити активан и
бавити се оним што волиш.
С. Џакула
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МАРКО ТУЦАКОВИЋ ИЗ ЛАЋАРКА Одгајивач чонг кинг расе паса

Скупоцени „кинез“
у Марковом дворишту

П

ородица Туцаковић из Лаћар
ка последњих тридесетак годи
на се бави одгајивањем паса.
Жељко Туцаковић је љубав према
псима пренео и на свог сина Марка.
Имају своју одгајивачницу „Туцко ранч
кенел“, која је регистрована пре три
године. Из њиховог одгоја је отишло
много паса, у које, како и сами наводе,
улажу велики труд и љубав. Најпре су
имали легла немачких боксера, затим
и бултеријера. Сада имају францу
ске булдоге и једну ретку расу - чонг
кинг псе. Ова раса паса је позната и
под називом сечуански ловачки пас.
То је древна раса настала у Кини, а
име су добили управо по територији
са које потичу - Чонг Кинг. Чонгкиншки
пси нису настали никаквим укршта
њем раса, већ потупном природном
селекцијом, то је чистокрвна раса. То
значи да су немају никакве генетске
проблеме и да нису склони болести
ма. Према речима Марка Туцаковића,
за ову расу се заинтересовао управо
због њене аутентичности, изгледа,
али и темперамента. Ови пси су изра
зито племенити, верни, заштитнички
настројени према власнику.
– Видевши карактеристике ове расе
паса, коју одликује потпуна аутен
тичност, пожелео сам да имам чонг
киншке псе. У септембру 2018. годи
не смо из Аустрије увезли мужјака и
женку из једне одгајивачнице. Овде
на Балкану тренутно нема никог осим
мене ко гаји ове псе. Знам само да
има једна одгајивачница на Косову.
Ова раса углавном нема подлаку, због
временских услова у Кини где је вели
ка врућина. Длака им је ретка, наводи
Марко Туцаковић.
Према Марковим речима, ови пси
су живахни, лепе грађе и доброг тем
перамента. Длака им је жуте, црне
или боје вишње, такозване чери.
Марко и његов отац Жељко се
заједно брину о псима. А према њихо
вим речима, највише посла око паса
има пред изложбу. Пса треба научити
да се социјализује, водити у шетњу.
Дресира лоптицама, јер на изложби
се гледа, између осталог, како пас иде
са власником, како стоји.
– Цена ових паса се креће од 3.000
до 4.000 евра, зато што су ретки. Ова
раса не трпи хладноћу, управо због
тога што долазе из топлих и сувих
крајева. Нису склони болестима, као
неке расе које су настале укрштањем.
Ту нема бриге, каже Марко.
На изложбама у Београду и у Срем
ској Митровици мужјак по имену Ленг
је освојио прва места у категорији раз
реда младих и расе. Мужјак је био на

Марко Туцаковић са својим псом

изложбама у Београду. Ту је добио
прво месту у категорији првак разре
да младих и првак расе.
– Од малих ногу се ради са псима,
тако да он пред изложбу буде спре
ман, истиче Марко.
Марко и његов отац Жељко сматра
ју да човек најпре мора волети то што
ради, а да јурњава за зарадом и нов

цем не би требало да буде на првом
месту. С обзиром на то да код нас не
постоји много сазнања о овој раси,
Марко настоји да се стално информи
ше, најчешће путем интернета, а план
му је да посети и семинар у Холанди
ји који је посвећен управо овој раси
паса.
З. Поповић
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ССШ „БРАНКО РАДУИЧЕВИЋ“ РУМА

РУМА

Припреме ученика
за пут у Русију

Затворена
Краљевачка
улица
На државном путу I Б
реда број 21 у оба смера, на
деоници од Ирига до Руме,
у октобру прошле године су
започели радови на рехаби
литацији коловоза.

Ученици Бранкове школе у Клубу Т

О

вих дана се обављају последње
припреме за одлазак ученика ССШ
„Бранко Радичевић“ на пријатељску
размену у Русију, у град Слободски, чији су
ученици са професорима већ били гости
„Бранкове“ школе.
За Русију 14. априла путује осам ученика,
који су и чланови Клуба Толеранције - Нико
ла Марин, Кристина Катић, Марија Андрић,
Мирјана Коров, Стефани Цикота, Зорана
Радовић, Дејан Сербеџија и Милица Јоцко
вић, као и две професорке Нада Павловић
и Ивана Макевић Чојчић.
– Велику захвалност за помоћ која нам
је омогућила пут у руски град Слободски
дугујемо бројним спонзорима, јавним пред
узећима, као и румској општини која нам је

донирала 100.000 динара. Све остало су
финансирали сами родитељи. План раз
мене је конципиран на посетама часовима,
представљању образовних система две
ју држава, упознавању културе и обичаја.
Програм „Разред на разред“ се показао као
изузетан модел комбиновања формалног и
неформалног образовања, и због тога се и
даље држимо тог концепта – каже коорди
наторка размене Ивана Станковић, која је
посету договорила са колегиницом Анжели
ком Рисевом из Русије.
Наравно, слободно време млади ће про
вести са својим вршњацима, сада већ при
јатељима, са којима ће дружење у Русији
трајати осам дана.
С. Џ.

Због извођења радова на
новој кружној раскрсници
путева I Б21 и II А120, РумаИриг-Краљевци-Шабац, тач
није код семафора на изла
зу из Руме ка Краљевцима,
до 1. јула ове године на
снази ће бити измењен
режим саобраћаја.
Краљевачк а улица, од
Главне улице до обилазни
це око Руме I Б21, ће бити
затворена за саобраћај и
биће дозвољен само улаз и
излаз станарима Краљевач
ке улице у Главну улицу.
Истовремено, улаз и излаз
на I Б21 ће бити затворен.
Радови су обезбеђени
адекватном саобраћајном
опремом и сигнализацијом.
С. Џ.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Број читалаца остао исти

– Основни циљ у прошлој години нам
је био да се одупремо смањењу броја
наших читалаца, што смо и успели, јер
је број остао исти, али нисмо успели
да га повећамо – рекао је директор
румске Градске библиотеке „Атанасије
Стојковић“ Жељко Стојановић, обра
злажући извештај о раду на седници
Општинског већа.
Он је захвалио локалној самоупра
ви на средствима које добијају за сво
је активности, набавку књига, али и за
финансирање, сада већ традиционал
ног програма, када се на почетку школ
ске године, свим ученицима додељују
бесплатне чланске карте.
Градска библиотека у свом фонду,
који је на располагању читаоцима, има
скоро 70.000 наслова, а лане је наба
вљено 2.395 нових.
Број читалаца се задржао, било их је
12.232, као и значајан број посетила
ца библиотечких програма, а прошле

године је реализовано чак 52, дакле,
сваке недеље по један.
Углавном су то биле књижевне вече
ри, промовисање књига поезије и
романа, али и обележавања датума
везаних за књижевност и поезију.
Одржане су и традицион
 ални „Дани
словенске писмености и културе“ који
подразумевају гостовања реномира
них књижевника и професора књижев
ности, као и још увек нова „Књижевна
колонија“.
– Све ове активности реализујемо
управо у циљу неговања лепе речи и
афирмацију читалаштва – истакао је
директор Стојановић.
Када је реч о издавачкој делатности,
у минулој години је објављено седам
наслова. Градска библиотека редовно
расписује и свој конкурс, под називом
„Атанасије Стојаковић“, за први нео
бјављени роман.
С. Џ.
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VREMEPLOV
10. април
1849. Валтер Хунт из Њујорка
је патентирао свој проналазак
- зихернадлу (прибадачу).
1916. Одржан је први професи
онални турнир у голфу.
1930. Први пут је произведена
синтетичка гума.
11. април
1945. Ослобођени су сви зато
ченици немачког концентраци
оног логора Бухенвалд. За
седам и по година, колико је
логор постојао, у њему је убије
но више од 56.000 људи из 18
европских земаља, укључујући
4.000 Југословена, претежно
Срба. Данас је дан сећања на
жртве нацистичких концентра
цион
 их логора.
1999. У Беог раду је убијен
новинар Славко Ћурувија, вла
сник листова „Дневни теле
граф“ и „Европљанин“. Убиство
није разјашњено.
12. април
1961. Јуриј Алексејевич Гага
рин, сов јетс ки кос мон ау т,
постаје први човек који је
Земљу облетео у космичком
броду - сателиту Восток 1. Лет
је трајао 108 минута. Гагарин је
полетео са космодрома Бајко
нур, а спустио се надомак села
Смелкова јужно од Саратова.
1985. Олимпијски комитет
САД-а прогласио је бојкот
Олимпијских игара у Москви.
13. април
1959. Донет је Ватик ански
едикт који је забрањивао като
лицима да гласају за комуни
сте.
1997. После дужег одлагања,
Папа Јован Павле II посетио
Сарајево. Дуж пута којим је
требало да прође његова мото
ризована колона нађене мине,
постављене нешто раније.
14. април
1865. Џон Вилкс Бутс извршио
је атентат на америчког пред
седника Џорџа Вашингтона.
1930. Руски песник Владимир
Влад им ир ов ич
Мајак овс ки
изв рш ио
сам оу б ис тво
у
Москви.
15. април
1923. Инсулин, који је канадски
научник, нобеловац Фредерик
Бантинг, открио 1921, ушао у
употребу при лечењу дијабете
са.
1979 . У земљотресу на Црно
горском приморју погинул о
више од 100 особа, око 600
повређено, а више од 80.000
остало без кућа.
16. април
1964. Деветоро људи у Брита
нији осуђено на казне затвора
од 25 до 30 година због учешћа
у великој пљачки воза 1963.
Један од главних актера „пљач
ке столећа“ Роналд Бигз успео
да побегне из затвора и стигне
у Бразил, где је живео до маја
2001, када се предао Скотланд
Јарду.
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HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да одложите
сусрет са сарадници
ма, који вам намећу
додатне захтеве или одређена
правила. Добро процените под
којим условима треба да учините
пословни компромис или да при
станете на одређени уступак.
Делујете сувише узнемирено и
имате лош предосећај, на срећу
партнер уме да вас орасположи у
правом тренутку.

ВАГА:
Избегавајте
особу која уноси нега
тивно распол ожење
или додатну конфузи
ју у односу са блиским сарадни
цима. Уколико вам се стало да
придобијете нечије поверење,
морате деловати присебно и у
складу са утврђеним правилима
о сарадњи. Пажљиво анализирај
те свог партнера, како бисте
боље разумели ствари које вам
можда и оправдано прећуткује.

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
али морате да прође
те кроз различите
тест ситуације у сусрету са
сарадницима. Немојте потиски
вати своју интуицију. Понекад је
тешко објаснити прави узрок или
последицу у пословним догађаји
ма. Ако су ваша осећања у скла
ду са гласом разума, без дилеме
поступите као што налаже ваша
савест.

ШКОРПИЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефикасније и
делим ичн о
угрож ава
ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претерано инсистирате на својим
потребама у односу са вољеном
особом.

БЛИЗАНЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљених планова
и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анализи
рајте комплетну ситуацију. Важно
је да правилно наметнете своју
улогу у сарадничким редовима.
Прижељк ујете нови емотивни
узлет, спремни сте да примените
своју омиљену стратегију осваја
ња у друштву вољене особе.

СТРЕЛАЦ: На вама је
да донесете завршну
реч, која представља
добро решење или
позитивну прекретницу у послов
ној сарадњи. Осмислите добру
стратегију и покажите одговор
ност за своје поступке у друштву
сарадника. У сусрету са вољеном
особом нема потребе да реагује
те импулсивно, контролишите
своје изненадне изливе сујете
или љубоморе.

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
разл ич ите начин е,
али ви имате лош
предосећај и страхујете од могу
ћег неуспеха. Потребно је да ути
чете на нечије мишљење. Нема
разлога да се понашате сусре
тљиво према сарадницима који
користе другачије критеријуме.
Делујете сувише узнемирено пр
помисли да вас неко емотивно
запоставља.

ЈАРАЦ:
Обрат ите
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају корисно значе
ње и представљају позитивну
орјентацију. Важно је да сачувате
поверење у одређене сараднике
и да се прилагодите савремени
јим идејама у пословању. У
сусрету са блиском особом, нема
потребе да спутавате своје емо
тивне жеље или маштовите иде
је.

ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које
користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постаје неизбежна у преговори
ма, а пословни компромис пред
ставља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свом пуном сјају. Можда то пред
ставља одређени напор, али увек
вреди покушати са добром иде
јом.

ВОДОЛИЈА: Неко не
уважава ваше при
медбе, али различи
тости у размишљању
и понашању не треба да вас
наводи на сумњу у своје способ
ности. Преиспитајте све могућно
сти које имате за сарадњу, увек
постоји неко заобилазно или
добро решење. Нема разлога да
се понашате сувише строго пре
ма блиској особи. Прихватите
нечије искрено извињење.

ДЕВИЦА: Делујете
сналажљиво и ефика
сно у ситуацијама
када се решавају
заједнички пословно – финансиј
ски интереси. Потребно је да
осмислите нови модел понаша
ња и да подстакнете своје сарад
нике на активну улогу у послов
ним преговорима. Размислите на
који начин треба да обрадујете
своју породицу, они заслужују
вашу искрену наклоност.

РИБЕ: Имате утисак
да вам недостају поу
здане информације о
новим догађајима на
пословној сцени или да вам
измиче добра прилика. Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате
ризична решења. У односу са
вољеном особом, избегавајте
принцип неког емотивног кажња
вања или љубавног ривалства
које вас удаљава од заједничких
планова.

Crkveni
kalendar
Среда, 10. април  (28. март)
Преподобни Иларион Исповед
ник (Прво бденије)
Четвртак, 11. април  (29. март)
Преподобни Марко Аретуски
Петак, 12. април  (30. март)
Преподобни Јован Лествичник
(Друго бденије)
Субота, 13. април  (31. март)
Свети свештеномученик Ипати
је Гангријски
Недеља, 14. (1) април  
Преподобна Марија Египћанка
Понедељак, 15. (2) април  
Преподобни Тит Чудотворац
Уторак, 16. (3) април  
Преподобни Никита Исповед
ник

Крем коцке
са ванилом
Састојци: 400 милилита
ра млека, 400 милилитара
слатке павлаке, 1-2 кашике
шећера, 2 ванилин шећера,
пудинг од ваниле (не кува
ти), екстракт ваниле, 12-15
петит кекса

Припрема: Умочите кекс
у млеко па ређајте у калуп.
У посуду ставите млеко,
слатк у павлак у, шећер,
ванилин шећер и пудинг па
умутите. На крају додајте
екстракт ваниле па смесу
ставите на кекс и добро рас
поредите. Преко нарендајте
чоколаду или поспите кака
ом.Оставите колач у фрижи
деру да се охлади око два
сата, па послужите.

• И ми коња за бруку
имамо.
• Дигла се велика пра
шина, јесте добар али је
коњ.
• На коњу смо – магарци
предахните.
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MRTAV
UGAO

Такмичење
риболоваца

АТЛЕТИКА

Полумаратон

Александра Костадиновић

Атлетичарк а АК „Срем“
Александра Костадиновић
освојила је друго место на 3.
полумаратону у Ковачици.
Она је стазу од 21,1километа
ра по изузетно јаком ветру,
претрчала за 1:38:07 и након
непријатне повреде, успешно
почела сезону трка на друму.
Б. К.

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Борба за европску елиту
Foto: hotsport.rs

На језеру „Сремска оаза”
у Суботишту, крајем марта
почела је нова риболовач
ка сезона. Како су нам рекли
организатори из Удружења
риболоваца „Доњи Товарник”
све позиције за пецање биле
су попуњене, а попуњена су
места и за наредна два такми
чења у априлу. Сунчан викенд
привукао је и велики број гле
далаца на језеро, а десет тро
чланих екипа укупно је улови
ло 199,585 килограма рибе.
Прво место, припало је еки
пи добро познатој гледаоцима
на језеру ЦТ „Гвоздена папри
ка“ из Брестача, за упецаних
63,415 килограма рибе, а Бре
стачанима је припала и награ
да за најмању уловљену рибу,
тешку свега 2,460 килограма.
Друго место освојила је екипа
ЦТ „Андијамо“ из Пећинаца,
који су уловили укупно 44,175
килограма рибе, а освојили су
награде и за прву уловљену
рибу и највећу уловљену рубу
тешку 7,4 килограма. На тре
ћем месту нашла се екипа ЦТ
„Макалићи“ из Шимановаца,
који су уловили 21,825 кило
грама рибе.
Након уручења награда
дружење је настављено на
ручку, који је за све учеснике
приредио организатор такми
чења Удружење риболоваца
„Доњи Товарник“.
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суботу, 6. априла одигран је кошаркашки
вечити дерби. Звезда је размонтирала
Партизан пред својом публиком у крцатој
хали Александар Николић. Овом победом
црвено-бели су изборили место у финалу плејофа регионалне АБА лиге.
Као и сваки дерби, и овај није могао да прође
без чарки и препуцавања пре меча. Било је
повика на судије, на супротни табор и свих
осталих будалаштина које доконим спортским
функционерима могу да падну на памет. Рекло
би се, класична увертира пред највећи српски
дерби, без обзира на то да ли се ради о фудба
лу, кошарци или пљувању у даљ. Ипак, стиче
се утисак да су тренери обе екипе желели да
све то ставе по страни и да се фокусирају на
кошарку колико могу. Треба неко да остане нор
малан и уљудан у мору блата које се запатило
у нашем спорту генерално.
Прва два меча у плеј-оф серији између Зве
зде и Партизана су обећавала спектакл у тре
ћем окршају. Звезда је у првом мечу на дома
ћем терену славила после продужетка. „Јунак“
утакмице је био Партизанов играч Ђорђе Гагић,
који је глупим неспортски фаулом, уз погодак
Берона, поклонио противнику пет поена у
последњем минуту.
У другом мечу видели смо мршаву игру пуну
промашаја, али се опет ушло у узбудљиву
завршницу. Партизан је на крају славио са три
поена разлике и све је било спремно за спек
такл у мајсторици. Али спектакла није било.
Партизан је одваљен са 21 поеном разлике.
Шта се десило? Неко стручнији ће сигурно зна
ти да објасни. Чињеница је да је Звезда од
почетка до краја меча била доминантна и да су
играчи гостујућег тима деловали као овце на
ливади. Ништа им није полазило за руком, а на
тренутке су деловали потпуно изгубљено. У
једном моменту се у преносу чуо и Тринкијери,

који је на паузи играче подсећао на част и
образ. На крају, када имаш проценат шута од
30 одсто, можеш само да се спакујеш и кажеш
до виђења.
Звезда иде на Будућност у финалу АБА лиге.
Улог је огроман, пласман у Евролигу следеће
сезоне. Нема сумње да нас чека пуно узбуђења
у самој завршници. Чињеница је да је београд
ска екипа била најозбиљнија у овогодишњем
такмичењу у регионалној лиги. Створили су
добар тим који је доминирао са само једним
поразом у сезони. Циљ је свакако повратак у
европску елиту. Чека нас финале пуно тензија.
Надајмо се само без много инцидената и при
тисака. Ако је то уопште могуће.
И на крају, једна вест која нема везе са АБА
лигом, али има са кошарком. Пре 40 година, 5.
арила 1979. године КК „Босна“ је постала првак
Европе. У француском Греноблу, „Босна“ је
победила италијански „Емерсон“ из Варезеа са
96:93 и постала први југословенски клуб који се
попео на кров Европе.
историју су ушли: Жарко Варајић, Мирза
Делибашић, Драган Зрно, Сабахудин
Билаловић, Сабит Хаџић, Светислав
Пешић, Ратко Радовановић, Нихат Изић, Анте
Ђогић, Боро Вучевић, Бошко Босиочић и Пре
драг Беначек. Жарко Варајић је у финалу
постигао 45 поена и поставио рекорд у финал
ним утакмицама који до данас није оборен. Са
клупе их је предводио 32-годишњак Богдан
Тањевић. После „Босне“, југословенски клубо
ви су били прваци Европе још пет пута.
Нажалост, КК „Босна“ данас није ни бледа
сенка славног клуба из прошлог века. У дугови
ма су до гуше, најгори су тим у лиги са само
једном победом и испадају у нижи ранг. Остало
је само сећање на генерацију која је покорила
Европу и утрла пут ка врху Југопластици, Цибо
ни и Партизану.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Чукарички – Младост 0:0;
Динамо – Радник 0:3; Напредак
– Земун 1:0; Раднички Ниш –
ОФК Бачка 5:1;
Спартак ЖК – Рад 1:0; Војво
дина – Партизан 3:2; Вождовац
– Мачва 1:0; Црвена Звезда –
Пролетер 4:0.

Бежанија – Синђелић 2:2;
Инђија – Златибор 3:0; Раднич
ки 1923 – Металац 0:0; ТСЦ –
Јавор Матис 4:2;
Будућност – Слобода 2:0;
ОФК Бечеј 1918 – Нови Пазар
1:2; ОФК Жарково – Телеоптик
1:0; Траyал – Борац 1:1.

Пригревица: Братство 1946
– Цемент 1:2; Сремска Митро
вица: Раднички (СМ) – Хајдук
1912 0:0; Нова Пазова: Раднич
ки (НП) – Бачка 1901 1:2; Пан
чево: Динамо 1945 – Црвена
Звезда 0:0; Челарево: ЧСК
Пивара – Дунав 0:0; Бачки
Јарак: Младост – Борац 1:2;
Павлиш: ОФК Вршац – Кабел
1:2; Зрењанин: Раднички (З) –
Железничар 2:0; Омладинац је
био слободан.

Ердевик: Слога (Е) – Подуна
вац 1:4; Мачванска Митровица:
Подриње – ЛСК 3:0; Шајкаш:
Борац (Ш) – Хајдук (Д) 1:1; Каћ:
Југовић – Слога (Т) 1:0; Чуруг:
Хајдук (Ч) – Хајдук (Б) 0:2; Кисач:
Татра – Раднички 2:0; Стара
Пазова: Јединство – Први Мај
1:1; Сремац је био слободан.

01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Партизан
04. Чукарички
05. Младост
06. Напредак
07. Војводина
08. Пролетер
09. Спартак ЖК
10. Радник
11. Вождовац
12. Мачва
13. ОФК Бачка
14. Рад
15. Динамо
16. Земун

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27
23
15
15
13
10
10
9
10
11
11
8
6
4
5
3

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

0
1
6
6
10
9
11
10
12
14
15
14
17
17
20
18

80:16
58:17
45:20
48:25
39:29
32:35
24:26
31:29
32:40
25:35
28:37
16:26
26:54
16:39
18:62
19:47

84
75
54
54
46
41
39
38
38
38
37
32
25
21
20
18

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Краљевци: Јединство (К) –
27.Октобар 3:1; Стејановци:
Борац – Гран. 2:2; Никинци:
Полет – Сремац 1:7; Нерадин:
Војводина – Једин. (Ру) 0:6;
Хртковци: Хртковци – Фрушког.
1:0; Једин. (Пл) је био слободан
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Борац
06. Једин. (Пл)
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Јединс. (К)

13
13
13
13
13
12
13
13
12
12
13

9
9
7
6
7
5
5
4
2
2
2

3
1
4
6
1
4
2
2
1
0
0

1
3
2
1
5
3
6
7
9
10
11

40:13
27:17
31:15
27:13
35:21
28:19
30:27
21:38
15:27
18:41
12:53

30
28
25
24
22
19
17
14
7
6
6

ОФЛ ИНЂИЈА 
– СТАРА ПАЗОВА
Ириг: Раднички – ЧСК 2:0;
Јазак: Цар Урош – Слога (К)
2:1; Нови Сланкамен: Дунав –
Слога (М) 1:1; Крчедин: Фру
шкогорац – Планинац 2:0;
Борац је био слободан.
01. Раднички
02. Дунав
03. Цар Урош
04. ЧСК
05. Фрушког.
06. Слога (М)
07. Борац
08. Слога (К)
09. Планинац

9
9
9
9
9
9
8
9
9

6
6
5
4
4
3
1
2
1

3
2
1
3
1
3
3
0
0

0
1
3
2
4
3
4
7
8

21:6
15:6
22:14
18:11
15:14
20:15
10:21
8:26
10:26

21
20
16
15
13
12
6
6
3

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Брестач: ОФК Брестач –
Срем 6:0; Деч: Сремац – Камени
3:0; Шимановци: Хајдук 1932 –
Витез 3:1; Карловчић: Ловац –
Младост 1935 0:3 пфф-неоди
грано; Словен је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брес.
Сремац
Срем
Камени
Младост
Ловац
Хајдук 1932
Витез
Словен

10
10
10
10
9
10
10
10
9

8
8
7
5
3
3
3
2
1

1
1
1
0
2
1
0
0
2

1
1
2
5
4
6
7
8
6

42:13
27:9
25:16
21:26
22:18
21:19
13:27
11:44
15:25

25
25
22
15
11
10
9
6
5

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

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

21
19
18
14
13
16
14
11
12
12
9
10
6
6
4
5

8
6
6
8
10
2
4
12
8
6
9
6
9
8
8
6

2
6
7
9
8
13
13
8
11
13
13
15
16
17
19
20

68:21
63:31
51:21
36:32
45:32
41:33
42:40
30:26
38:38
28:33
28:35
34:39
26:45
24:45
15:56
16:58

37
32
32
26
25
25
24
23
24
22
20
18
14
14
12
11

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Срем (СР) 3:2;
Кузмин: Граничар – Борац (ВР)
2:1; Ноћај: Змај – Полетарац
1:1; Сремска Митровица: Трго
вачки – Борац (Ра) 2:1; Лежи
мир: Планинац – Срем (СМ)
5:2; Шашинци: Слобода – Сло
га 2:1.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Планинац
05. Слобода
06. Граничар
07. Борац (Ра)
08. Змај
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
8
7
8
7
5
4
3
4
2
2

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

1
2
4
4
6
6
7
6
6
9
8
11

48:14
34:15
35:27
36:22
24:19
19:17
27:37
35:34
33:41
27:44
23:34
22:59

35
30
26
24
24
22
17
16
14
13
10
7

МОЛ СРЕМ
Бикић До: ОФК Бикић – Мла
дост 3:0; Крушедол: Крушедол
– Фрушка Гора 3:3; Вишњиће
во: Хајдук – Шумар 0:0; Жарко
вац: Напредак – Обилић 1993
1:0; Бешеново: БСК – Митрос
1:0; Чалма: Слога (Ч) – Фру
шкогорац 1:0; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Зека Буљубаша
6:0; Вогањ: Слога (В) – Грани
чар 1:1.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Обилић
04. ОФК Бикић
05. Крушедол
06. Митрос
07. БСК
08. Шумар
09. Напредак
10. Слога (В)
11. Граничар
12. Ф. Гора
13. Зека Буљ.
14. Слога (Ч)
15. Фрушкогор.
16. Младост

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
12
12
11
11
11
8
8
8
6
7
6
6
3
2
1

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

1
2
4
4
7
8
7
7
7
6
9
9
12
14
13
16

54:14
43:13
32:14
35:12
42:22
38:31
31:19
31:24
29:25
26:23
35:32
22:31
22:38
20:54
10:62
10:66

45
41
39
37
34
33
28
28
28
25
24
22
19
11
10
5

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

22
21
21
22
22
22
22
22
22
21
22
21
21
22
21
22
22

17
15
13
12
9
9
7
7
7
8
7
7
5
5
5
4
4

2
4
3
5
7
5
10
7
6
2
4
3
6
6
5
7
4

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

46:15
31:7
26:14
36:23
24:16
20:18
25:23
28:27
24:29
24:29
18:24
27:30
26:34
16:33
16:25
19:36
15:38

53
49
42
41
34
32
31
28
27
26
25
24
21
21
20
19
16

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Ердевик: Ердевик 2017 –
Борац 5:0; Шид: Једнота – ОФК
Бачинци 4:0; Моровић: Једин
ство (М) – Синђелић 8:1; Љуба:
Јединство (Љ) – ОФК Бингула
4:1; Батровци: Омладинац (Б)
– Напредак 1:7; Беркасово:
Сремац – Граничар 3:1.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Једин.(Љ)
05. Напредак
06. Једин. (М)
07. Синђелић
08. Граничар
09. ОФК Бачин.
10. Омлад. (Б)
11. ОФК Бинг.
12. Борац

13 11 1 1 53:15 34
13 10 1 2 46:11 31
13 8 3 2 33:12 27
13 7 3 3 30:20 24
13 6 2 5 29:21 20
13 5 4 4 32:24 19
13 4 3 6 27:29 15
13 3 4 6 19:22 13
13 4 1 8 21:32 13
13 4 1 8 24:37 13
13 3 2 8 14:33 11
13 0 1 12 8:80 1

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

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

13
13
9
9
8
8
9
9
8
6
7
7
5
4
0

3
3
5
4
7
5
1
1
3
5
2
2
6
3
0

3
3
5
6
4
5
8
9
7
8
9
9
8
12
19

37:15
24:12
28:13
32:21
27:17
18:14
32:16
29:23
30:27
18:19
26:28
18:26
20:25
15:40
2:60

42
42
32
31
31
29
28
28
27
23
23
23
21
15
0

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) – Сло
бода 0:1; Рума: Словен – ПСК
1:2; Љуково: Љуково – Грани
чар 7:2; Попинци: Напредак –
Доњи Петровци 2:0; Кленак:
Борац (К) – Партизан 0:2;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Железничар 0:4; Голубинци:
Јадран – Рудар 2:1; Нови Кар
ловци: Полет – Купиново 3:0
-прекид.
01. Железнич.
02. Слобода
03. Јадран
04. Партизан
05. ПСК
06. Будућност
07. Љуково
08. Рудар
09. Д. Петровци
10. Полет
11. Напредак
12. Борац (К)
13. Борац (М)
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

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

14
15
14
13
11
10
8
7
8
7
8
7
6
3
4
1

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

1
3
4
3
7
7
7
6
9
9
12
11
12
13
15
17

45:7
39:13
43:22
55:15
31:30
54:27
33:31
26:19
32:41
31:28
32:39
37:43
24:33
17:44
24:78
8:61

47
47
44
43
35
33
29
28
27
25
24
23
20
13
13
4

РУМА

Куп Србије у рагбију
Други турнир Купа Србије у
рагбију за јуниоре, одржан је у
Руми 6. априла, а поред дома
ћина, екипе „Панонија“, уче
ствовали су још „Динамо“ из

Панчева и „Црвена звезда“ из
Београда.
Ово је, до сада, био најнеи
звеснији турнир и ко ће бити
победник одлучивано је у
последњим тренуци
ма мечева. На крају
утакм иц а, најв иш е
бодова су освојили
рагбисти „Динама“,
друга је румска „Пано
нија“, а трећа „Црвена
звезда“.
Последњи турнир
се игра у Панчеву, где
ће бити одлучен и
коначан поредак Купа
Србије за 2019. годи
ну.
С. Џ.
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БИКИЋ ДО

Фудбалери из нашег краја

ОФК Бикић

М

ноги љубитељи фуд
бала воле да ћаскају
о овој игри, да износе
ставове, да се кладе, и кад
не знају шта ће, онда „ајд о
оном голу”. Наравно, увек
је у питању фудбал, онај о
коме „бруји свет”- вишеми
лионски уговори, невероват
ни трансфери, али, постоје
људи који се овим спортом
баве из ентузијазма, потре
бе, да и мале средине ужи
вају у спортском надметању.
Ово је прича о једном таквом
клубу.
Фудбалски
клуб
ОФК
Бикић, формиран је 5. марта
1985. године. Група спорт
ских следбеника из Бикић

И

нђијски
атлетича
ри забележили су
завидне резултате на
недавно одржаном Првен
ству Војводине у кросу које
је одржано у Зрењанину.
У најважнијој, заједничкој
трци сениора и јуниор
 а на
6.000 метара наступила су
тројица инђијских тркача на
средње и дуге пруге: Милош
Малешевић, Милош Сегеди
и Милан Пуђа.
Доминацијом током целе

Дола решила је да осну
је клуб у свом селу. Главни
иницијатори били су Стеван
Бобаљ и представници тада
шње омладине, Мирослав
Сокол, Ивица Болдиш и Рат
ко Сокол. Поред њих, зна
чајну улогу су имали Бошко
Цветиновић, Кирил Хнатко,
Јанко Хнатко, Звонко Рома
њак, Емил Дупаљ, Славко
Дупаљ, Јаким Сивч. Пошто
је омладина била један од
главних иницијатора, одлу
чено је да у називу клуба
стоји „омладински”.
У пролеће 1985. године,
ОФК Бикић се прикључио
такмичењу у Општинској
лиги Шид (ван конкуренци

је) и у континуитету се так
мичи у овој лиги до данас.
Године 2000. завршен је
такозвани Друштвени дом,
односно просторије клуба,
који заједно са фудбалским
игралиштем данас носи
назив Спортски центар „Сте
ван Бобаљ”. Највећи успех
клуб је постигао 2002. године
када је освојио титулу прва
ка општинске лиге и трофеј
у купу. После тога се једну
сезону такмичио у међуоп
штинској лиги, где је заузео
друго место.
Занимљиво је да и данас
за ОФК Бикић наступа играч
који је 2002. године освојио
„дуплу круну”. У питању је

трке, надмоћно су се доко
пали медаља у својим кате
горијама. Милош Сегеди је
сениорски шампион Срби
је за 2019. годину, Милан
Пуђа је вицешампион Вој
водине у истој категорији,
док је Милош Малешевић
био најбољи у конкуренци
ји јуниора. Тиме су понови
ли прошлогодишње успехе
и наставили доминацију у
трчању на крос стази.
Ови резултати наговешта

вају берићетну сезону инђиј
ских такмичара на атлетској
стази, на којој су прва так
мичења заказана за јун. Да
би се што боље припреми
ли за ове наступе, полови
ном месеца су, од стране
селектора Едина Зуковића,
позвани на припреме репре
зентације Србије, које ће се
одржати на Златибору од
15. до 30. априла, истичу из
Атлетског клуба у Инђији.
М. Ђ.

дугогодишњи капитен, и по
мишљењу многих најбољи
фудбалер у историји клу
ба, Александар Мрваљевић
Мрки.
У више наврата клуб је
добијао трофеј за фер-плеј
у оквиру општинске лиге, а
2011. године проглашен је
за најбољи општински тим,
када је освојена јесења титу
ла. У задњих пет сезона ОФК
Бикић је четири пута заузео
друго место, једном треће,
и на тај начин изборио пла
сман у виши ранг. Међутим,
због тешког стања малих
руралних средина, своје
место је препустио другим
екипама из општине Шид.

Успех инђијских атлетичара
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У новембру 2015. године
ОФК Бикић је прославио 30
година постојања клуба, а
свечаност је увеличао при
јатељски клуб из Словачке,
ОФК Герлахов. И фудбале
ри ОФК Бикића су три пута
посетили Републику Сло
вачку, где су играли при
премне утакмице са локал
ним тимовима, последњи
пут у новембру 2016. упра
во у Герлахову, где су поред
места домаћина обишли и
Бардејов и упознали се са
историјатом овога града. На
прослави 30 година од осни
вања клуба, проглашени су
и најбољи голман у исто
рији клуба, Горан Бугарски
Буги, најбољи одбрамбени
играч, Бојан Басрак и најбо
љи нападач и стрелац, Дејан
Добрић.
За мештане Бикић Дола
посебно су занимљиве реви
јалне утакмице. Свакако
једна од најзанимљивијих
је она између „ожењених”
и „неожењених”, када се
окупе актуелни првотимци,
навијачи и пријатељи клу
ба, и између себе у шаљи
вом духу, одиграју несваки
дашњи меч, а дружење се
настави до раних јутарњих
часова. Интересантно је и
то, да је 1992. године оди
грана ревијална утакмица са
припадницима Уједињених
нација (Плави шлемови) који
су у то време боравили на
граничном прелазу Принци
повац.
Наравно, ово је само једна
од прича о „сеоском фудба
лу”. Сваки од клубова у овом
рангу такмичења, могао би
да исприча сличну причу.
Важно је уживати у спорт
ском надметању, па макар
то било и у нижим лигама. У
здравом телу, здрав је и дух!
Д. Попов
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Уметност у рингу

Б

окс клуб „Пикасо” из
Шида, основан је 31.
августа 2016. године.
– Идеја да се оснује бок
серски клуб је била моја.
Ја сам се бавио боксом у
млађим данима, имао сам
добре резултате. Мислим
да могу доста тога да пре
несем на младе. И показу
је се да сам у праву! Много
је заинтересованих. Ако се
на прави начин покаже да
то није насилан спорт, већ
једноставна лепота борбе и
поштовање правила – почи
ње причу Перо Петрашевић,
тренер и председник клуба.
Настављамо разговор о
раду и резултатима клуба.
– Ја сам се такмичио за
клуб „Младост” из Осије
ка од 1987-1991. године.
„Пикасо“ има успеха и добре
резултате. Прошле године
смо освојили једну бронзу,
једно сребро, два злата на
првенству Војводине. Ове
године од шест такмичара,
имамо две бронзе, три сре
бра и једно злато. Редовни
смо учесници регионалне
лиге Војводине. Развија
мо се како треба, стрпљи
во радимо. Првенствено од
њих правимо људе. Да их
одвојимо од улице, од све
га негативног. Обраћамо
пажњу на резултате у шко
ли - ко је лош ученик, нема
места овде, ко изазове про
блем на улици, исто, није му
место овде – истиче тренер.
Као и у другим спортским
клубовима, долазе и оку
пљају се они који воле спорт.
– У клубу тренирају и

Марко Петрашевић

Перо Петрашевић

девојке. За сада их је шест.
Имамо добру опрему, јер
мора бити комплетна зашти
та. Добро сарађујемо са
Спортским савезом Општи
не Шид. Овде могу да дођу
сви које овај спорт занима,
а најстарији који долази на
тренинг, рекреативно, има
42 године – каже Петраше
вић.
У клубу тренира и Марко
Петрашевић, ученик осмог
разреда основне школе.
– Боксом се бавим више
од две године. То је било
нешто ново за мене и сви
дело ми се. Прошле године
сам био први на појединач
ном првенству Војводине у
категорији кадета од 52 до
54 килограма, а ове године
сам био трећи у јуниорима
категорија од 60 до 63 кило

грама – каже Марко.
Једна од девојчица која
тренира бокс у овом клубу је
и Милица Симановић, која
има 13 година и овде дола
зи више од годину дана.
– Волим бокс! Пре него
што сам почела да трени
рам, нисам гледала није
дан бокс меч, сада гледам.
За бављење овим спортом
имам татину подршку, док
мама баш и није одушевље
на, али ме подржава, јер ја
волим овај спорт – искрена
је Милица.
Иако је у Шиду традици
онално бављење спортом
било увек везано за фуд
бал и рукомет, формирање
нових клубова, може бити
само добар потез и прави
корак у развоју младих.
Д. П.

Милица Симановић
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Салаши за Вас
С
тална румска публика
на програмима у Град
ској библиотеци „Ата
насије Стојковић“ имала је
прилику да 4. априла ужива
у представљању туристичкогурманских водича, новинара
Мирослава Божина. Тачније,
највише се говорило о два ранијем „Чарде на Дунаву“
и новијем, издатом прошле
године, под називом „Салаши
за Вас“. Занимљив је податак
да је из серије на РТВ о чар
дама, које је Божин радио,
настала књига, а да је из књи
ге о салашима настала серија,
која се од недавно приказује
на РТВ Војводина и бележи
лепу гледаност и интересова
ње публике.
Први туристички водич обу
хватио је 33 чарде, а у другој
се налазе приче о 65 војво
ђанских салаша: где се нала
зе, како до њих стићи, шта
је карактеристично за сваки
салаш.
– У овом туристичко-гастро
номском водичу се налази 60
рецепата најпознатијих јела
која се налазе у салашар

Жељко Стојановић, Мирослав Божин и Никола Иванић

ској понуди, као и рецепти из
„пожутелих кувара“, дакле,
она стара јела које су кува
ле наше баке, а њих училе
њихове мајке и баке – рекао је
Мирослав Божин.
Он је додао да је циљ ове,
као и осталих његових води
ча, да прикаже шта Војводина
има, и шта може да понуди у
туризму, који постаје једна од
најдинамичнијих привредних

грана. А њена специфичност
су управо чарде и салаши.
Презентација приче о сала
шима употпуњена је и делови
ма из ТВ серије, а у Градској
библиотеци је гост био и Нико
ла Иванић, власник надалеко
чувеног „Перковог салаша“
из Нерадина. Он је говорио о
томе, како је још његова мајка
дошла на идеју да се започ
не посао на салашу, колико

је потребно труда уложити да
се посао развије, а још више
да се реноме и квалитет који
туристи очекују, одржи.
По завршетку промоције,
публика је могла да ужива
у, још топлим кифлицама са
џемом од шљива и листићима
сушених домаћих јабука, које
су донете са „Перковог сала
ша“.

С. Џакула

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ
СИНА:
Милан
ко и Марта Тополски - Стара
Пазова, Бранислав и Данијела
Савић - Моровић, Марко и Оља
Врапчењак - Вашица, Небој
ша и Биљана Митровић - Рума,
Зоран и Снежана Ђурић - Срем
ска Митровица, Драган и Драга
на Чворков - Жарковац, Жељко и
Јелена Станимировић - Мачван
ска Митровица, Игор и Сања
Крњета - Сремска Митровица,
Немања и Вања Манојловић Шид, Ђорђе и Марина Ђорђић Сремска Митровица, Радован и
Ивана Вејић - Буђановци.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Стеван и
Марина Миловановић - Платиче
во, Слободан и Тијана Кочијаше
вић - Сремска Митровица, Игор
и Николина Стокић - Сремска
Митровица, Синиша Антуновић
Кралик и Биљана Кралик Антуно
вић - Сремска Митровица, Ради
ша и Јована Савић - Босут, Ненад
и Миља Беуковић - Рума, Дамир
и Вања Хован - Шид, Бобан и
Бранка Томић - Лаћарак,Ратко и
Јована Вујић - Моровић, Милош
и Јована Савић - Рума, Мило
љуб и Данијела Поповић - Нови
Сад, Драган и Биљана Симић
- Мачванска Митровица, Јован

Вуканац и Јована Ђермановић
Вуканац - Рума, Дарко и Весна
Ћаћић - Голубинци, Раде и Сања
Марковић - Бачинци.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Марио
и Светлана Колобарић - Путинци.
УМРЛИ: Петропољац Драган
рођ. 1964, Релић Миланка рођ.
1932, Немет Фрањо рођ. 1943,
Ивановић Спасоје рођ. 1959,
Рајић Милутин рођ. 1940, Цветић
Ђорђе рођ. 1963, Ђокић Јулка
рођ. 1936, Недимовић Стеван
рођ. 1954, Козић Верица рођ.
1939, Витомировић Вера рођ.
1947, Ђурић Вера рођ. 1931,
Качар Стоја рођ. 1942, Урошевић
Љубисав рођ. 1930, Михајловић
Саво рођ. 1941, Новаковић Боја
рођ. 1941, Тркуља Стеван рођ.
1928, Тојага Петар рођ. 1931,
Страценски Михајло рођ. 1937,
Бабић Вујо рођ. 1954, Владиса
вљевић Ђока рођ. 1936, Малић
Танкосава рођ. 1935, Јовић Пре
драг рођ. 1941, Милошевић
Љубица рођ. 1934, Ракић Душан
ка рођ. 1933, Андрејић Видојко
рођ. 1936, Мркшић Славко рођ.
1955, Томић Мара рођ. 1963,
Цаушевић Милк а рођ. 1937,
Букарица Милан рођ. 1954,
Комазец Никола рођ. 1939.

RUMA
УМРЛИ: Михаило Мајсторо
вић, рођ. 1950. год, Љиљана Мак
симовић, рођ. 1960. год, Милан

Ћелап, рођ. 1941. год, Мира Глу
шац, рођ. 1935. год, Ђурађ Мар
тиновић, рођ. 1936. год.

