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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
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Besplatna telefonska linija 0800/108-022
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Програм Сајма виноградарства и воћарства „ВИВО – Ириг“
Недеља, 14. април 2019.

9.00  Обилазак изложбеног простора и упознавање излагача са програмом
9.30  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
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Јабукеикрушке...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Насло ву би се могле дода ти и 
мали не, тре шње, кај си је, гро жђе, 
бре скве... Било које воће које гаје 

наши воћа ри. Воћар ство је послед њих 
годи на у еви дент ном успо ну, макар што 
се тиче наших јужних пади на Фру шке 
горе. Заса ди јабу ка, кру ша ка, тре ша ња, 
виша ња, ничу на све стра не. И не само 
што их је све више, него су и оса вре ме
ње ни, са заштит ним мре жа ма, систе
ми ма за навод ња ва ње. Лепо та и диво
та бож ја. 

У меди ји ма су нека ко нај и сту ре ни ји 
мали на ри. Они се нај ви ше буне кад је 
цена мала, ’оће и да про те сту ју, сва ђа ју 
се са хлад ња ча ри ма, оби ја ју пра го ве 
мини стар ства и рекло би се да се у 
Срби ји не гаји ништа дру го сем мали не. 
Сви дру ги воћа ри по рево лу ци о нар ном 
зано су нису мали на ри ма ни при не ти. 
Ево ови са јабу ка ма, на при мер. Про

шле годи не су про шли ко боси по трњу, 
па ништа. Нико није при пре тио да ће да 
пова ди јабу ке, није било ни дер ња ве ни 
буке. Људи ћуте, вида ју сво је ране и 
нада ју се неким бољим вре ме ни ма. И 
док се нада ју, негу ју сво је воћ ња ке, 
ула жу хиља де и хиља де евра у резид
бу, прска ње, при хра ну, навод ња ва ње. 
Јабу ка је у цве ту, ’ал не цве та ју руже у 
тим воћ ња ци ма. И пита ње је шта ће 
бити на јесен кад стиг не бер ба.

На пија ца ма су тоне и тоне јабу ка, у 
хлад ња ча ма их има на хиља де, али 
нема баш купа ца за ту робу. Јабу ка је 
гло бал на ствар. Гаји се на свим мери
ди ја ни ма, а бога ми и гео граф ским 
шири на ма. Кад је била у нај ве ћем узле
ту код нас, тржи ште Руси је је било нај
ве ћи мамац. Међу тим, ни то више није 
баш тако. И Руси су се досе ти ли па 
поче ли да саде јабу ке, тамо где могу. 

Јес’ Руси ја хлад на, ал’ је и вели ка, па 
увек може да се нађе неко пар че земље 
где можеш нешто поса ди ти. Кажу да 
Кине зи насту па ју и на ово тржи ште. 
Кина је по заса ди ма јабу ка у екс пан зи
ји, а тамо где су Кине зи у екс пан зи ји, 
нау чи ли смо, дру ги могу да паку ју пин
кле.

У овом бро ју се могу про чи та ти две 
при че о воћа ри ма. Један гаји јабу ке, 
дру ги кру шке. И оба кажу да се без 
савре ме них мето да у про из вод њи не 
може. А та савре ме ност мно го кошта. 
Кошта и вре ме, јер воћ њак рађа тек у 
тре ћој, четвр тој годи ни, а дотле само 
гута новац. Кад се томе дода ју касни 
мра зе ви, ниска цена, поре ме ћа ји на 
тржи шту, ску па хеми ја... ови иди лич ни 
про лећ ни беха ри у воћ ња ци ма су само 
вар ка. Ништа у воћар ству није иди лич
но. Само тако изгле да.

Свидругивоћарипореволуционарномзаносунисумалинариманипринети.Ево
овиса јабукаманапример.Прошлегодинесупрошликобосипотрњу,паништа.
Никонијеприпретиодаћедаповади јабуке,нијебилонидерњавенибуке.Људи
ћуте,видајусвојеранеинадајусенекимбољимвременима.Идоксенадају,негују
својевоћњаке,улажухиљадеихиљадеевраурезидбу,прскање,прихрану,навод
њавање...
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ОПШТИНАИНЂИЈА:МИНИСТАРУДОВИЧИЋОПЕРСПЕКТИВИМЛАДИХ

Приоритетзаресорно
министарство

У окви ру оби ла ска локал них 
само у пра ва широм Срби је, 
мини стар омла ди не и спор та 

Вања Удо ви чић у сре ду, 3. апри ла 
посе тио је општи ну Инђи ја и том при
ли ком оба вио раз го во ре са пред став
ни ци ма општи не, спорт ским функ ци
о не ри ма и спор ти сти ма, о потре би 
зајед нич ког дело ва ња на ства ра њу 
што бољих усло ва за даљи раз вој 

систе ма спор та, али и начи ни ма за 
отва ра ње нове пер спек ти ве мла дих 
тог кра ја.

Мини стар Удо ви чић оби шао је 
Спорт ски цен тар у Инђи ји и том при
ли ком поздра вио чла ни це Жен ског 
руко мет ног клу ба „Желе зни чар“, 
након чега се у Крче ди ну дру жио са 
мла дим спор ти сти ма, чла но ви ма 
Фуд бал ског клу ба „Фру шко го рац“, где 

се упо знао са њихо вим нај ва жни јим 
циље ви ма и иза зо ви ма клу бо ва за 
које насту па ју. Током посе те Крче ди ну 
доде ље на је и опре ма за фискул тур
ну салу ОШ „22. јули“.

– Изу зет но је важно иста ћи да ћемо 
једи но зајед нич ким сна га ма успе ти 
да одр жи мо дугу тра ди ци ју спор та у 
овом кра ју, што ће пози тив но ути ца
ти на то да се још већи број мла дих 

МИНИСТАРВАЊАУДОВИЧИЋПОСЕТИООПШТИНУСТАРАПАЗОВА

Спортназавидномнивоу
Мини стар омла ди не и спор

та Вања Удо ви чић, посе ту 
Општи ни Ста ра Пазо ва запо

чео је у Беле ги шу на тере ну Фуд бал
ског клу ба „Поду на вац“, где су у току 
радо ви на завр шет ку нове управ
не згра де, а завр шио посе том ОШ 
„Нико ла Тесла“ у Новим Банов ци ма. 
Том при ли ком рекао је, да је ста ње 
спор та у Општи ни Ста ра Пазо ва на 
завид ном нивоу, те да ће се наста
ви ти ула га ње у спорт ску инфра струк
ту ру и нагла сио да тре ба ради ти на 
томе да мла ди буду ком пе тент ни ји на 
тржи шту рада.

– Лако је кад дођем у ова кву општи
ну где је већи на сит них про бле ма 
реше на и где може мо да при ча мо о 
оним кру ци јал ним ства ри ма у побољ
ша њу функ ци о ни са ња цело куп ног 

систе ма спор та и јача њу оних спор то
ва који можда нису толи ко засту пље
ни у меди ји ма – рекао је мини стар.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић, зајед но са 
мини стром Удо ви чи ћем, оби шао је 
у Ста рим Банов ци ма и халу која је у 
изград њи, те се захва лио на подр шци 
и ула га њи ма у спорт које Репу бли ка 
издва ја за општи ну.

– То је под стрек овим мла дим 
девој ка ма и мом ци ма, који вред но 
тре ни ра ју, да мини стар ство и цела 
држа ва мисле и бри ну о њима. Сре ћа 
је што мини стар позна је добро ста ње 
у нашој општи ни, па може мо одлич
но да кому ни ци ра мо и оче ку је мо још 
њего вих посе та – наво ди Ради но вић. 

У сали у Новим Банов ци ма, која 
ће до кра ја годи не бити рено ви ра

на зајед но са згра дом основ не шко
ле, мини стра Удо ви чи ћа доче ка ли 
су чла но ви ново ба но вач ког Жен ског 
одбој ка шког клу ба „Омла ди нац“. Том 
при ли ком он им је покло нио ком плет
ну опре му за халу.

– Посе та врхун ског спор ти сте, који 
је осво јио толи ко меда ља, пред ста
вља мотив за сву ову децу и пору ка, 
да се уз вре дан рад може доћи и до 
резул та та – иста као је Мар ко Нико
лић, тре нер ЖОК „Омла ди нац“.

У при лог томе коли ко Општи на 
Ста ра Пазо ва ула же у спорт, гово
ри чиње ни ца да је пре ко 70 клу бо ва 
на буџе ту општи не, те да спорт ски 
клу бо ви, али и спор ти сти поје дин ци, 
оства ру ју одлич не резул та те у лига ма 
у који ма се так ми че.

ИванаПоповић

УдовичићупосетиопштиниИнђија
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бави спор том. Посве ће ност раду са 
мла ђим кате го ри ја ма спорт ских орга
ни за ци ја и клу бо ва овог кра ја, допри
не ће томе да се спорт афир ми ше као 
нај бо љи начин вође ња здра вог живо
та, а њего ве вред но сти уста но ве као 
зна ча јан фак тор за успех у даљем 
живо ту и кари је ри мла дих спор ти ста 
– рекао је Удо ви чић.

О буду ћем раду и пер спек ти ви за 
даљи раз вој, мини стар је обе ћао пуну 
подр шку. 

– И у буду ће ћемо зајед нич ки ради ти 
на поди за њу све сти о зна ча ју спор та, 
на уна пре ђе њу усло ва, како би спор
том могле да се баве све гене ра ци је и 
наста ви ти да пру жа мо сна жну и све
о бу хват ну подр шку свим про јек ти ма 
од важно сти за побољ ша ње поло жа ја 
мла дих, отва ра ња нове пер спек ти ве 
за њихов раз вој и укљу чи ва ње у дру
штве не токо ве. Веру јем да ћемо кроз 

отво ре ни и одго вор ни однос, зајед но 
оства ри ти жеље не циље ве, јер нас 
води дух при пад но сти истом тиму! – 
рекао је Вања Удо ви чић.

Рекор дан буџет за спорт ске клу бо
ве и дупли ра не сти пен ди је за нај бо
ље сту ден те, само су један од пока
за те ља коли ко су мла ди важни за 
Инђи ју. Током посе те овом срем ском 
гра ду, пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак упо знао је мини стра 
омла ди не и спор та са свим под сти
ца ји ма које та локал на само у пра ва 
издва ја из свог буџе та за подр шку 
раз во ју спор та и подр шке тален то ва
ним уче ни ци ма и сту ден ти ма. Било 
је речи и о про бле му са новом спорт
ском халом.

– Након завр шет ка хале, веру јем 
да ћемо има ти при ли ке да уго сти мо 
вели ке еки пе из разних спор то ва, али 
и да се у Инђи ји одр жи неко так ми че

ње на евр оп ском или свет ском нивоу. 
Тиме би ушли на мапу места где се 
могу одр жа ти вели ка међу на род на 
так ми че ња у Репу бли ци Срби ји. За 
нас је вео ма важно што је мини стар 
данас овде, како би могао лич но да 
се уве ри у ста ње спор та у Инђи ји и да 
пока же мо коли ко издва ја мо за спорт 
и омла ди ну – иста као је Гак.

Вања Удо ви чић под се тио је при сут
не да су осим хале, вео ма важна ула
га ња у фискул тур не сале, јер је циљ 
Мини стар ства да што већи број деце 
уђе у систем спор та.

– Жеља нам је, и ради мо на томе, 
да 30 одсто фискул тур них сала до 
кра ја годи не доби је нову спорт ску 
опре му, а у то рачу на мо нову мре жу 
за одбој ку, две кошар ка шке табле са 
два зглоб на обру ча, нове голо ве, и 40 
лоп ти  по десет, за сва ки колек тив ни 
спорт – обја снио је Удо ви чић. М.Ђ.

МинистарседружиосамалимфудбалеримаизКрчедина

НатеренуФК„Подунавац“Белегиш
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САСТАНАКМИНИСТАРСТАВАПОЉОПРИВРЕДЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ
ИРЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

Заједничкипројекат
противграднезаштите
У уто рак 2. апри ла у 

Срем ској Митро ви ци 
одр жан је била тер ла

ни саста нак Мини стар ста ва 
пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де Репу бли ке 
Срби је и  Репу бли ке Срп
ске. Теме о који ма се рап
спра вља ло су систем про
тив град не зашти те, сек тор 
шумар ства, орган ска про
из вод ња и зашти та биља. 
Дого во рен је зајед нич ки про
је кат про тив град не зашти
те на про сто ру Репу бли ке 
Срп ске, од Мили ћа до Гац ка, 
чија је вред ност око мили он 
евра. Пре ма речи ма мини
стра пољо при вре де Репу
бли ке Срби је Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа, овим про јек
том директ ну добит ће има
ти пољо при вред ни ци из 
Срби је, и то упра во они који 
живе уз Дри ну. 

– Од 25 до 30 про тив град
них ста ни ца ће шти ти ти про
стор који се нала зи уз Дри ну. 
Три де сет годи на није било 
ника квих спо ра зу ма изме
ђу Босне и Хер це го ви не и 
Репу бли ке Срби је око начи
на упра вља ња про тив град
ним раке та ма, та ствар је 

била огра ни ча ва ју ћа. Данас 
смо дого во ри ли како то да 
реши мо уз посто је ћу регу ла
ти ву и како да пре ма инсти
ту ци ја ма БиХ насту пи мо да 
бисмо доби ли тај спо ра зум. 
Вла да Репу бли ке Срби је ће 
Вла ди Репу бли ке Срп ске 
помо ћи да спро ве де овај 
систем, рекао је Неди мо вић.

Тако ђе, Бра ни слав Неди
мо вић је овом при ли ком 
навео да је дого во ре ни про
је кат пред ви ђен за 2020. 
годи ну. Пре ма њего вим 
наја ва ма, за месец дана ће 
бити пот пи сан спо ра зум за 
импле мен та ци ју, а  касни је 
ће се кре ну ти и са реа ли за
ци јом овог про јек та.

Мини стар пољо при вре де 
у Вла ди Срби је је иста као 
да ће се у сек то ру шумар
ства при ме ни ти при ла го ђен 
модел Мини стар ства пољо
при вре де Репу бли ке Срп
ске. Пре ма речи ма Неди
мо ви ћа, ова ква одлу ка је 
доне се на када је уви ђе но 
коли ки је удео пре ра ђи вач
ке инду стри је у шумар ству у 
бру то дру штве ном про из во
ду Репу бли ке Срп ске.

– Ово се кон крет но одно си 

на то како да се што мање 
тру па ца изво зи, а да се од 
њих пра ве полу про и зво ди и 
финал ни про из во ди. Неће 
моћи сва ко да купи тру пац 
да би га касни је изве зао. 
Боље је да се изве зе сто ли
ца, на при мер. Тако ђе, дого
во ре но је да јед на сер ти фи
ка ци о на кућа за орган ску 
про из вод њу отво ри пред
став ни штво у Србији, а која 
има све усво је не регу ла ти ве 
и акре ди та ци је из Европ ске 
уни је, обја снио је Неди мо
вић.

Борис Паша лић, мини стар 
пољо при о вре де Репу бли ке 
Срп ске, се сло жио са Неди
мо ви ћем да је нај ва жни ја 
тема на овом састан ку био 
систем про тив град не зашти
те.

– Кли мат ске про ме не су 
уско пове за не за пољо при
вред ну про из вод њу. Мора мо 
бити све сни да се то деша
ва сви ма у свим дело ви ма 
све та, па и код нас. Све
до ци смо честих годи на са 
гра дом. Инста ли ра ће мо око 
230 ауто мат ских про тив
град них лан се ра. Тач но је да 
инста ли ра ње про тив град

не зашти те нисмо пла ни
ра ли у том делу Репу бли ке 
Срп ске, али пошто невре ме 
углав ном дола зи са стра не 
Репу бли ке Срп ске, инте рес 
је обостран  да се зашти ти 
тај про стор. Инста ли ре ће мо 
зајед нич ком инве сти ци јом 
три де се так про тив град них 
ста ни ца које ће бити у функ
ци ји, рекао је Паша лић.

На пита ње нови на ра каква 
је тре нут на ситу а ци ја про
тив град не зашти те у Срби ји 
и коли ки је повр ћај сред ста
ва за нај у гро же ни ја под руч
ја за оси гу ра ње мини стар 
Неди мо вић је рекао да ће до 
почет ка сезо не, 15. апри ла, 
бити завр шен радар ски цен
тар у Ваље ву. Покрајински 
секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 
др Вук Радо је вић је задужен 
за радар ски цен тар Фру шка 
гора, а да радар ски цен тар 
Буку ља наста вља са ра-
дом. Када је реч о посеб ном 
и основ ном оси гу ра њу за 
пољо при вред ну про из вод
њу, Неди мо ви ћ је наја вио да 
ће се ове годи не пла ћа ти 70 
про це на та, уме сто доса да
шњих 40 посто. З.Поповић
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ПОЧИЊУРАДОВИУЈАРКОВЦИМА

Асфалтирањеулица
Еки па рад ни ка анга жо ва них на 

асфал ти ра њу свих неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји општи не Инђи ја 
пре се ли ла се у Јар ков це где су, пре ма 
речи ма пред сед ни ка Општи не Вла ди
ми ра Гака, у току при прем ни радо ви за 
поче так асфал ти ра ња и у том насе љу.

– Поче ли су при прем ни радо ви који 
под ра зу ме ва ју обе ле жа ва ње ули ца. 
Врло брзо оче ку је мо да ћемо и тамо 
поче ти вели ки посао асфал ти ра ња 

неас фал ти ра них ули ца. Јар ков ци и 
Љуко во су места, која ћемо прва ради
ти када посао буде завр шен у Инђи ји. 
Није сва ко село исто, при ме ра ради, 
Крче дин има вео ма мало неас фал ти
ра них ули ца, а Јар ков ци, иако нај ма ње 
село, има ју нај ве ћи број неас фал ти ра
них ули ца, обја снио је Гак.

Како је рекао први човек инђиј ске 
Општи не, нај ва жни је је да радо ви теку 
пред ви ђе ном дина ми ком.

– Када су у пита њу радо ви у Инђи
ји, оста ло је да завр ши мо део у прав цу 
ка Руми. Меха ни за ци ја је сада у Ули ци 
Цара Душа на крат ка, одно сно Милу ти
на Милан ко ви ћа. Након тога ћемо ура
ди ти про ду же так Ули це Сте ва на Срем
ца, Кра ји шку и још неке ули це, а онда 
кре ће мо даље – каже Гак, и нагла ша ва 
да ће кра јем ове неде ље има ти ком
плет но завр ше не радо ве у Инђи ји.

 М.Ђ.

ЧАЛМАУЈАВНОМСИСТЕМУВОДОСНАБДЕВАЊА

Безнесташицаводе

Редов на испо ру ка хиги јен ски 
исправ не воде за пиће од сада 
ће мешта ни ма Чал ме побољ ша

ти ква ли тет живо та. Про блем недо
вољ них коли чи на воде који су доби ја
ли из локал ног изво ри шта конач но је 
решен пове зи ва њем овог места на јав
ни систем водо снаб де ва ња. Вред ност 
инве сти ци је је 15,7 мили о на дина ра, 
од тога је Покра јин ска вла да издво ји
ла 10,2  мили о на дина ра, а оста так је 
издво јио Град Срем ска Митро ви ца.

Под се ћа ња ради, Чал ма је од 1970. 
годи не у локал ном систе му водо снаб
де ва ња. Тада је изгра ђе но изво ри ште 
са црп ном ста ни цом, а потом су повре
ме но рађе не рекон струк ци је како би 
се побољ шао ква ли тет снаб де ва ња 
водом. Ипак, због све већих потре ба 
за здрав стве но исправ ном водом за 
пиће, рас по ло жи ви капа ци те ти буна ра 
били су недо вољ ни за ста бил но и кон
ти ну и ра но снаб де ва ње водом, наро чи

то током лет њих месе ци. Изград њом 
нове мре же, тај про блем је конач но 
решен.

Радо ви су поче ли у окто бру 2018. 
годи не. Завр ше ни су у пла ни ра ном 
року, са кра ћим засто ји ма током зим
ског пери о да. На тра си дугој нешто 
пре ко седам кило ме та ра поло жен је 
поли е ти лен ски цево вод преч ни ка 125 
мили ме та ра. Изгра ђе на је дистри бу
тив на мре жа од црп не ста ни це Ман
ђе лос до црп не ста ни це Чал ма, са 
циљем ства ра ња усло ва за спа ја ње 
локал ног водо во да на јав ни систем 
водо снаб де ва ња. Вода за пиће која 
се допре ма из Постро је ња за пре ра ду 
воде редов но се кон тро ли ше у акре ди
то ва ним здрав стве ним инсти ту ци ја ма, 
па ће поред довољ них коли чи на воде, 
мешта ни Чал ме има ти и сигур ност у 
погле ду њене здрав стве не исправ но
сти.

– Конач но смо при ве ли кра ју спа ја

ње насе ља Чал ма на град ски водо вод. 
Радо ве смо запо че ли 2018. годи не. 
Завр ши ли смо мре жу од неких седам 
кило ме та ра, тако да ће мешта ни Чал
ме од ове годи не има ти редов но и ква
ли тет ни је водо снаб де ва ње, без честих 
неста ши ца. У пла ну је и да се ове 
годи не наста ве радо ви на водо вод
ној мре жи у Рав њу, а који су запо че ти 
2018. годи не, рекао је дирек тор ЈКП 
Водоводa Бори слав Бабић.  Љ.Ј.

БориславБабић

РадовиуЧалми



8 10. APRIL 2019.  M NOVINE ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

СЛУЖБАЗАИНФОРМИСАЊЕГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Споразумозаједничкомучешћу
Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 

пот пи сао је у уто рак, 2. апри ла у 
Мини стар ству про све те, нау ке и 

тех но ло шког раз во ја Спо ра зум о зајед
нич ком уче шћу у про јек ту за рекон
струк ци ју и доград њу врти ћа у Лаћар
ку. Осим Гра да Срем ска Митро ви ца, 
спо ра зу ме су пот пи са ли пред став ни ци 
још две локал не само у пра ве, Жито ра
ђе и Дољев ца.

– Град Срем ска Митро ви ца је добио 
103 мили о на дина ра за рекон струк ци ју 
и доград њу објек та врти ћа у Лаћар ку. 
Гене рал но, посто је ћи капа ци те ти су 
мали, пре све га, због већег запо шља
ва ња мла дих. Данас има мо више деце 
која иду у вртић него рани је. Нови обје
кат има ће већи капа ци тет за 140 места 
за децу. Локал на само у пра ва је испу
ни ла све усло ве, про је кат је завр шен 
и потреб не дозво ле су спрем не. Оче
ку је мо уско ро да рас пи ше мо тен дер, а 
да са првим радо ви ма поч не мо већ у 
јуну – рекао је Вла ди мир Сана дер.

СапотписивањаСпоразума

САСТАНАКУГРАДСКОЈКУЋИ

Осакупљањупестицидноготпада
У поне де љак, 8. апри ла 

у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци 

одр жан је саста нак Аген ци је 
за рурал ни раз вој, Удру же
ња ино стра них  про из во ђа
ча пести ци да (SEPA) и пред
став ни ка сео ских месних 
зајед ни ца. Тема састан ка је 
било саку пља ње пести цид
ног отпа да за 2019. годи ну.

Сава Попо вић, дипло ми
ра ни инже њер пољо при вре
де, који ради на саку пља њу 
амба ла жног отпа да од 
пести ци да за Удру же ње 
ино стра них  про из во ђа ча 
пести ци да (SEPA) наво ди 
да се ова ква акци ја орга ни
зу је већ пет годи на на тери
то ри ји Сре ма и нада се да 
ће бити успе шни ја од прет
ход них. 

– Про шла годи на је била 
солид на, мно го боља него 
2017. Ове 2019. годи не оче
ку је мо још већи одзив гра
ђа на, јер се сама акци ја 
ради темељ ни је и боље. То 
зна чи да се ради боља при
пре ма. Зна чи, пре самог 
прска ња се оба ве шта ва ју 
сви про из во ђа чи да саку
пља ју амба ла жу од пести
ци да. Ми дели мо бес плат не 
мале или вели ке вре ће, а 
про из во ђа чи тре ба да амба
ла жу од пести ци да, коју упо
тре бе испе ру и сачу ва ју до 

момен та саку пља ња, гово ри 
Попо вић.

Одно ше ње амба ла же ће 
бити од 20. до 29. маја. 
Посто ји 54 места на тери то
ри ји Сре ма, али је поло ви на 
обу хва ће на овом акци јом. 

– Нисмо могли сва места 
да обу хва ти мо, а про из во
ђа чи из места у које није 
пред ви ђе но саку пља ње 
амба ла же, могу амба ла жни 
отпад доне ти у нај бли же 
место у ком је орга ни зо ва на 
ова акци ја. Рас по ред одно
ше ња пестцид ног отпа да се 
може виде ти у Пољо при
вред ној струч ној слу жби и 
месним  зајед ни ца ма. 
Нагла сио бих да се ми 
стрикт но при др жа ва мо 

пред ви ђе ног рас по ре да, без 
обзи ра на вре мен ске при ли
ке, исти че Попо вић.

Петар Самар џић, дирек
тор Аген ци је за рурал ни раз
вој, је овом при ли ком навео 
да се из годи не у годи ну све 
већа коли чи на отпа да саку
пи, а то ука зу је да је свест 
гра ђа на о опа сно сти ове 
врсте отпа да већа. 

– Већ пет годи на уна зад 
Аген ци ја за рурал ни раз вој 
подр жа ва Удру же ње (SEPA) 
у акци ји саку пља ња амба ла
же од пести ци да. Тако ђе, 
чини мо вели ке напо ре како 
би се поди гла свест о зна ча
ју о овом врло опа сном отпа
ду, који не би смео да завр
ши у сео ским ата ри ма, 

њива ма, дивљим депо ни ја
ма, нити да се спа љу је или 
затр па ва. Са задо вољ ством 
могу да кажем да су прет
ход ни наши напо ри уро ди ли 
пло дом, одно сно дали су 
пози тив не ефек те. Из годи
не у годи ну се све већа коли
чи на отпа да саку пи. Данас 
на овом састан ку смо оку пи
ли пред став ни ке сео ских 
зајед ни ца који су укљу че ни у 
ову акци ју. На састан ку ћемо 
наја ви ти саму акци ју, као и 
тер ми не за саку пља ње 
отпа да, иста као је Самар
џић. 

Самар џић је нагла сио да 
је један од усло ва за кон ку
ри са ње за ИПАРД сред ства 
и доказ о аде кват но збри ну
том пести цид ном отпа ду, а 
то се кон крет но одно си на 
пољо при вред ни ке који се 
баве биљ ном про из вод њом. 
Ива на Божић, пред став ни ца 
Месне зајед ни це Мар тин ци 
је наве ла да је је Мар тин ча
ни ма акци ја при ку пља ња 
пести цид ног отпа да већ 
позна та.

– Ми смо јед на од Месних 
зајед ни ца која је похва ље на 
за добру сарад њу у овој 
акци ји. Мар тин ча ни су у овој 
при чи већ пет годи на. Одзив 
мешта на је био добар и сви 
су задо вољ ни, наве ла је 
Ива на Божић. З.Поповић

СаваПоповићиПетарСамарџић
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Шко ла за основ но и 
сред ње обра зо ва ње 
„Ради вој Попо вић“ је 

у сре ду 3. апри ла била дома
ћин Спорт ског так ми че ња 
основ них и сред њих шко ла, 
домо ва и днев них бора ва ка 
уче ни ка са смет ња ма у раз
во ју и инва ли ди те том. Поред 
уче ни ка ШОСО „Ради вој 
Попо вић“, на овом так ми че
њу су уче ство ва ли и ђаци 
ШОСО „Милан Петро вић“ из 
Новог Сада, ОШ „Јован Јова
но вић Змај“ из Шида, ШОСО 
„Антон Ска ла“ из Ста ре 
Пазо ве, ОИСШ „Жар ко Зре
ња нин“ из Субо ти це, ШОСО 
„Брат ство једин ство“ из 
Бече ја, Днев ни бора вак „Зве
зди ца“ из Субо ти це, Дома 
за децу оме те ну у раз во ју 
„Колев ка“ из Субо ти це и Дом 
„Први окто бар“ из Ста рог 
Леца. Укуп но је уче сво ва ло 
130 уче ни ка. Так ми че ње је 
отво рио заме ник покра јин
ског секре та ра за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не  наци о нал не 
зајед ни це Милан Кова че вић. 
Након све ча ног отва ра ња, 
уче ни ци су запо че ли над ме
та ња у атле ти ци, кошар ци и 
на поли го ну. 

–Ово је јед на од мани
фе ста ци ја коју Покра јин
ски секре та ри јат подр жа ва. 
Вео ма је важно да ова квих 
дога ђа ја више има. Данас је 
при сту но мно го деце из дру
гих гра до ва. Вели ки је зада
так шко ле која је дома ћин да 
децу сме сти, уго сти, јер су за 
то потреб ни посеб ни усло ви, 
почев од кори шће ња тоа ле
та, свла чи о ни ца и слич но. 
Могли сте да види те коли ко 

ова кви дога ђа ји и самој деци 
то зна чи, једва су чека ли да 
так ми че ње поч не, рекао је 
Милан Кова че вић.

Живан Него ва но вић, 
дирек тор СОШО „Ради вој 

Попо вић“ је изра зио задо
вољ ство што је упра во шко
ла, на чијем је челу, ово го
ди шњи дома ћин Спо рт ског 
так ми че ња основ них и сред
њих шко ла, домо ва и днев

них бора ва ка уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју и инва
ли ди те том. 

– Вели ко ми је задо вољ
ство виде ти осме хе на лицу 
уче ни ка и уго сти ти их. Ми 
смо поред овог дана шњег 
так ми че ња, испла ни ра ли да 
гости ма пока же мо Цар ску 
пала ту и наш град Срем ску 
Митро ви цу, рекао је Него ва
но вић.

Начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту је навео да је Град 
Срем ска Митро ви ца подр
жао ово так ми че ње, које би, 
пре ма њего вом мишље њу, 
тре ба ло да пре ра сте у тра
ди ци ју. 

– Осим самог так ми че ња, 
Град издва ја сред ства за 
одр жи вост услу ге днев ног 
борав ка у ШОСО „Ради вој 
Попо вић“, за ула га ње самог 
објек та, пла те за настав но 
осо бље, а обез бе ђу је мо и 
хра ну, рекао је Мир нић.

З.П.

ШОСО„РАДИВОЈПОПОВИЋ“СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Домаћинспортскогтакмичења

МиланКовачевић ЖиванНеговановић ВојиславМирнић

Такмичењеуполигону
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УПИСПРВАКА

Безпунопапира
Упис деце у први раз

ред основ не шко ле 
запо чео је 1. апри ла и 

зва нич но тра је до 31. маја, 
али сви они који, из било 
ког раз ло га, у том пери о ду 
не упи шу сво је дете, могу 
то учи ни ти до почет ка нове 
школ ске годи не. У рум ској 
општи ни се оче ку је упис 429 
прва ка, 244 у гра ду и 185 у 
сео ским основ ним шко ла
ма. 

За овај упис је нови на да 
је роди те љи ма олак ша но, 
уто ли ко што неће мора ти 
да при ку пља ју све папи ре 
као рани јих годи на. Наи
ме, извод из матич не књи ге 
рође них се може доста ви ти 
елек трон ски, као и пре би ва
ли ште, а основ но је лекар
ско уве ре ње. Тако ђе, и 
потвр да о завр шет ку пред
школ ског обра зо ва ња се 
може доста ви ти накнад но, 
када се завр ши ова школ
ска годи на.

– У сва кој шко ли посто
ји човек, то су нај че шће 
секре та ри шко ла или адми
ни стра тив ни рад ни ци, који 
зна ју да раде са елек трон
ским доку мен ти ма, а све је 
то могу ће због нове плат
фор ме која је поче ла да 
ради. Стан дард но, потреб
но је само лекар ско уве ре
ње и уве ре ње из врти ћа о 
оба вље ном пред школ ском 
вас пи та њу које ће се доби
ти касни је, дакле, роди те љи 
тре ба да при ба ве, прак тич
но, само лекар ско уве ре ње 

– поја шња ва Зоран Дро бац, 
пред сед ник Акти ва дирек то
ра рум ских шко ла.

Нарав но, доби је ни су и 
тер ми ни када роди те љи 
тре ба да дове ду сво је дете 
на тести ра ње код пси хо ло
га.

Актив дирек то ра град ских 

основ них шко ла је имао 
и саста нак пре упи са, на 
којем су се дого во ри ли да 
пошту ју рео ни за ци ју, одно
сно, како је напра вље на 
при пад ност шко ли.

 – Нарав но, роди те љи су 
има ли пра во да, ако желе, 
сво је дете упи шу у неку дру

гу шко лу, али су то мора ли 
рани је наја ви ти, што су и 
ура ди ли, тако да упис тече 
без про бле ма – кон ста ту је 
Зоран Дро бац.

Код педа го шки ње Мари ја
не Ристић у ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ зати че мо буду
ћег прва ка Сте фа на Миов
чи ћа, којег је на тести ра ње 
дове ла мама.

– Једва чекам да пођем у 
шко лу, а и неки моји дру га ри 
из пред школ ског ће бити са 
мном у овој шко ли. Тесто
ви нису тешки, ја знам да 
читам и пишем још од тре ће 
годи не – рекао нам је Сте
фан.

Мари ја на Ристић каже да 
су стан дард но више упла
ше ни роди те љи, а да се 
деца лак ше опу сте, лепо 
раз го ва ра ју и укла па ју се. 

– То су тесто ви који
ма про це њу је мо зре лост 
наших прва ка и то инте
лек ту ал ну, емо ци о нал ну и 
соци јал ну, а акце нат је на 
инте лек ту ал ној. Деца реша
ва ју раз ли чи те задат ке, 
тре ба да уоче слич но сти, 
пра ти мо им гра фо мо то ри ку, 
пам ће ње… Врти ћи добро 
раде са њима, тако да нам 
деца дођу лепо спрем на, 
добро закљу чу ју и пове зу
ју, зна ња из опште кул ту ре 
су им добра. При ме ти ла 
сам да, из годи не у годи ну, 
има мо све сло бод ни ју децу, 
нису сти дљи ви и добро 
раде тесто ве – иста кла је 
Мари ја на Ристић. С.Џ.

Ове годи не у мају, осмо го
ди шње шко ле у рум ској 
општи ни завр ша ва 488 
„малих мату ра на та“. Пре 
упи са у жеље не сред ње 
шко ле, они мора ју иза ћи на 
ква ли фи ка ци о не тесто ве, а 
од бро ја осво је них бодо ва 
зави си ће, делом, и да ли ће 

моћи да упи шу жеље не шко
ле. На проб не тесто ве осма
ци изла зе 12. и 13. апри ла. 
Завр шни тесто ви су, по 
школ ском кален да ру 17. 
јуна, када се пола же срп ски 
или матер њи језик, 18. јуна 
је на реду мате ма ти ка, а 19. 
јуна ком би но ва ни тест.

Тестовизаосмаке

ПедагошкињаМаријанаРистићиСтефанМиовчић

РУМСКАОПШТИНА

Програмосновног
образовањеодраслих
Поред упи са прва ка, исто вре ме

но се у рум ској општи ни врши 
и упис пола зни ка за про грам 

основ ног обра зо ва ња одра слих. 
Овај про грам се реа ли зу је у основ

ним шко ла ма „Иво Лола Рибар“ у Руми 
и „Небој ша Јер ко вић“ у Буђа нов ци ма. 
Упис је запо чео 1. апри ла и тра је до 
поло ви не сеп тем бра, док пре да ва ња 
почи њу 30. сеп тем бра и тра ју до 1. 
маја.

Поха ђа ње шко ле је бес плат но и 
наме ње но је сви ма који нису завр ши
ли основ ну шко лу. Пра во упи са има ју 
све осо бе ста ри је од 15 годи на.

Неза по сле не осо бе има ју пра во и на 
накна ду пут них тро шко ва.

 – Ми има мо могућ ност упи са око 
130 пола зни ка. Тре нут но у нашој шко
ли се обра зу је 134 лица у про гра му 
обра зо ва ња одра слих. Они који завр
ша ва ју осми раз ред, има ју оба ве зу 
пола га ња завр шног теста као и сви 
дру ги уче ни ци осмог раз ре да, а ми 
има мо 40 таквих пола зни ка. Од тог 
бро ја, два лица у осмом раз ре ду има ју 
17 годи на и могу да се упи шу у сред њу 
шко лу – рекла је дирек тор ка ОШ „Иво 
Лола Рибар“ Нада Петро вић. 

У Буђа нов ци ма се до сада већ упи

са ло педе се так пола зни ка у први 
циклус обра зо ва ња, а тре нут но има ју 
укуп но 151ог пола зни ка.

 – Од тог бро ја су и два оде ље ња са 

ОШ„НебојшаЈерковић“Буђановци
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

УсвојенЛАПзаизбеглалица
Пред лог Локал ног акци о ног пла

на за реша ва ње пита ња избе
глих, интер но расе ље них лица, 

поврат ни ка по спо ра зу му о реад ми
си ји, тра жи ла ца ази ла и мигра на та за 
пeриод од ове до 2023. годи не, усво јен 
је на сед ни ци Општин ског већа, која је 
одр жа на 1. апри ла, а о њему ће конач
ну реч дати одбор ни ци СО Рума. 

Како је поја сни ла Боба на Мале
тић, шефи ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, у изра ди новог акци о ног 
пла на је уче ство вао Савет за мигра ци је 
и Пове ре ни штво за избе гли це и мигра
ци је рум ске општи не.

Као нови на, у овом ЛАПу су уба че ни 
тра жи о ци ази ла и мигран ти, а основ ни 
циљ због којег се доно си је побољ ша
ње мате ри јал ног, соци јал ног поло жа ја 
избе гли ца, интер но расе ље них лица 
и поврат ни ка по осно ву спо ра зу ма о 
реад ми си ји, да се реше њихо ве стам
бе не потре бе и наста ве мере еко ном
ског осна жи ва ња. 

– И у овом пла ну при о ри тет не гру пе 
су вишеч ла не, више ге не ра циј ске поро
ди це, потом сам ци, рад но спо соб ни 
неза по сле ни, избе гли, интер но расе
ље ни и поврат ни ци. Ово је тре ћи план 
који доно си мо, а прет ход ни је био на 
сна зи од 2014. до 2018. годи не – ука за
ла је Боба на Мале тић. 

Она је дода ла да је, по том пла ну, 
захва љу ју ћи помо ћи која је ишла само 
пре ко Општин ске упра ве Општи не Рума 
и Пове ре ни штва, 168 поро ди ца доби ло 
гра ђе вин ски мате ри јал, 74 поро ди це су 
купи ле сео ске куће са окућ ни цом, обез
бе ђе но је 20 мон та жних кућа, 32 куће су 
обез бе ђе не кроз само и зград њу, док су 
63 поро ди це доби ле сред ства и опре
му за еко ном ско осна жи ва ње и трај но 
обез бе ђе ње сво је егзи стен ци је.

Због сту па ња на сна гу новог Зако на о 

сма ње њу ризи ка од ката стро фа и упра
вља ње ван ред ним ситу а ци ја ма, којим 
је пре ста ла важност ста рог Зако на о 
ван ред ним ситу а ци ја ма, доне то је и 
низ зна чај них одлу ка које се одно се на 
састав и рад Шта ба за ван ред не ситу а
ци је рум ске општи не, а које су ускла ђе
не са поме ну тим Зако ном.

Јед ном од одлу ка је одре ђе но да ће 
убу ду ће у саста ву Шта ба бити и пред
став ник Вој ске Срби је, а усво јен је и 
пред лог одлу ке о орга ни за ци ји и функ
ци о ни са њу Цивил не зашти те у рум ској 
општи ни.

 – У одлу ци су наве де не основ не 
карак те ри сти ке функ ци о ни са ња цивил
не зашти те, област дело ва ња и поступ
ци у слу ча ју ван ред не ситу а ци је, као и 
која су лица одго вор на – рекао је Бра
ни слав Павић из Оде ље ња за општу 
упра ву и зајед нич ке посло ве.

Он је обра зло жио и опе ра тив ни план 
одбра не од попла ва и леда на вода ма 
дру гог реда, где је при о ри тет одр жа ва
ње канал ске мре же, као и мере одбра

не од попла ва на Сави и Бор ко вач ком 
и Павло вач ком језе ру, за шта је обез
бе ђе но 14 мили о на дина ра, као и спро
во ђе ње пре вен тив них мера зашти те од 
пожа ра на отво ре ном про сто ру и шум
ских пожа ра. 

Тако ђе је инфор ми сао чла но ве 
Општин ског већа и о раду Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је у про шлој годи ни, 
као и годи шњем пла ну за пери од до 
маја 2020. годи не. 

– Као тежи шни зада ци Шта ба су 
наве де не упра во ове одлу ке које смо 
доне ли, али и план зим ског одр жа ва ња 
пут не инфра струк ту ре, а део актив но
сти ће бити фоку си ран и на осни ва ње 
Ситу а ци о ног цен тра Општи не, што је 
сада оба ве за локал не само у пра ве, 
фор ми ра ње једи ни це Цивил не зашти
те, као и доно ше ње и усва ја ње про це
не ризи ка од ката стро фа. Кроз реба
ланс ће се одво ји ти више сред ста ва за 
област ван ред них ситу а ци ја и цивил не 
зашти те – иста као је Бра ни слав Павић.

С.Џ.

БобанаМалетићБраниславПавић

ПОЉОПРИВРЕДА

Сетвајарихкултура
Ових дана је гужва на пољи ма, јер је 

у току сетва јарих кул ту ра. 
Сетва шећер не репе је већ завр ше

на, а у току је сетва сун цо кре та, соје и 
куку ру за. 

– Тем пе ра ту ра земљи шта у сетве
ном сло ју на почет ку апри ла је била 
12 сте пе ни Цел зи ју со вих тако да су се, 
по тем пе ра ту ра ма, сте кли усло ви за 
сетву. Оно што бри не пољо при вред
ни ке у овом тре нут ку је био изо ста нак 
пада ви на и суво земљи ште. У нај ве
ћем делу рум ске општи не озбиљ ни јих 
пада ви на није било у послед ња два 
месе ца – каже Горан Дроб њак, струч
ни сарад ник у Пољо при вред ној струч
ној слу жби Рума.

Сетва је јед на од нај ва жни јих агро
тех нич ких мера и гре шке учи ње не 
при ли ком сетве се тешко могу испра
ви ти. 

– Бит но је добро поде си ти дуби ну 
сетве и раз мак изме ђу семе на у реду, 
поде си ти мар ки ре и ски дач вишка 
семе на. У току рада потреб но је про
ве ра ва ти ове пара ме тре. У сушним 
усло ви ма, сетву тре ба оба ви ти на 
већу дуби ну и уко ли ко је могу ће, семе 
поло жи ти у вла жни слој – саве ту је 
Дроб њак. 

Раз мак изме ђу семе на у реду, тре ба 
одре ди ти на осно ву пре по ру ке семен
ских кућа, уз бла го пове ћа ње раз ма ка 
ради сигур но сти у слу ча ју суше. С.Џ.

27 пола зни ка у КПЗ Срем ска Митро ви
ца – каже Ђор ђе Мир ко вић, дирек тор 
основ не шко ле у Буђа нов ци ма.

С.Џ.
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СТАРИСЛАНКАМЕН:ГРАДИНАЗАУПИСУУНЕСКО

Светскатуристичкавредност
Лока ли тет Гра ди на, 

са оста ци ма твр ђа
ве Аcumincum, који се 

нала зи у Ста ром Слан ка ме ну, 
увр штен је на пре ли ми нар
ну листу УНЕ СКОа у окви ру 
при пре ма номи на ци је кул
тур ног добра под нази вом 
„Гра ни це Рим ског цар ства  
Дунав ски лимес у Срби ји“ за 
упис на Листу свет ске кул тур
не башти не. Ова номи на ци ја 
је део зна чај ног међу на род
ног про јек та.

„Гра ни це Рим ског цар ства“ 
пред ста вља ју нај ве ће тран
сна ци о нал но кул тур но добро 
на све ту, пред ло же но за упис 
на Листу свет ске кул тур не 
башти не и по дужи ни се може 
поре ди ти са Кине ским зидом. 
Гра ни це нека да шњег Рим ског 
цар ства се про сти ру кроз 20 
зема ља, на три кон ти нен та, 
на пре ко 7.500 кило ме та ра. 
Тре нут но су на Листи свет ске 
башти не упи са не само ком по
нен те гра ни ца које се нала зе 
у Вели кој Бри та ни ји и Немач
кој, док су у току напо ри да 
се обје ди ње но упи шу ком по
нен те у Аустри ји, Мађар ској 
и Сло вач кој. Срби ја ће сво ју 
номи на ци ју под не ти зајед но 
са Хрват ском, Руму ни јом и 
Бугар ском.

Дужи на срп ског дела Лиме
са изно си 450 кило ме та ра. 
Под руч је од Чор та но ва ца до 
Нових Бано ва ца, свр ста ва 
се међу нај сла би је истра же
не дело ве Лиме са у Срби ји. 
На пре ли ми нар ну (тен та тив
ну) листу овог дела Лиме са, 
увр ште на су три лока ли те та: 
Про сја ни це (Ad Her cu lem) у 
Миха ље вач кој шуми у Чор
та нов ци ма, Гра ди на (Acu min
cum) у Ста ром Слан ка ме ну 
и Рити јум (Rit ti um) у Сур ду
ку. Пре ма оце ни над ле жних 
инсти ту ци ја, лока ли тет у Ста
ром Слан ка ме ну због свог 
зна ча ја и очу ва но сти, има нај
ве ће пре ди спо зи ци је за упис 

на поме ну ту листу, наво ди се 
на зва нич ном сај ту општи не 
Инђи ја.

Пре ма речи ма пред став
ни ка општи не Инђи ја, поме
ну ти лока ли тет са оста ци ма 
твр ђа ве Аcumincum у Ста
ром Слан ка ме ну, пред ста вља 
вео ма важну тури стич ку вред
ност овог насе ља и општи не 
Инђи ја. Ради се о архе о ло
шком лока ли те ту Гра ди на, 
на коме је истра жи ва њи ма 
утвр ђе но, да је овај про стор 
кори шћен још од пра и сто риј
ске епо хе, келт ског пле ме на 
Скор ди ска, пре ко Римља на 
до касног сред њег века. Ово 
нала зи ште ста вље но је под 
зашти ту Заво да за зашти ту и 
науч но про у ча ва ње спо ме ни
ка кул ту ре НРС 1948. годи не, 
а одлу ком Извр шног већа АП 
Вој во ди не 1991. годи не, кате
го ри са но је за архе о ло шко 
нала зи ште од вели ког зна ча
ја.

С обзи ром на то да се ради 
о вео ма зна чај ном лока ли те
ту, и да се он нала зи на узви
ше њу са кога се пру жа пре леп 
поглед на Дунав и насе ље 
Ста ри Слан ка мен, њего во 
ста вља ње у функ ци ју тури зма 
пла ни ра но је фор ми ра њем 
види ков ца и при ступ не ста зе 
до види ков ца. У циљу уна
пре ђе ња тури стич ке пону де 
овог насе ља и општи не Инђи
ја, Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја је у прет ход
ном пери о ду спро ве ла актив
но сти на изра ди про јек та „Уре
ђе ња види ков ца на твр ђа ви 
Acu min cum “ у Ста ром Слан
ка ме ну, као и на при ба вља њу 
оста ле нео п ход не доку мен та
ци је. Међу тим, како је један од 
основ них усло ва за поме ну ту 
номи на ци ју очу ва ност и неиз
ме ње ност изгле да лока ли те
та, и како је његов архе о ло
шки зна чај у овом кон тек сту 
при ма ран, радо ви на про јек ту 

биће при вре ме но одло же ни.
Актив но сти веза не за овај 

лока ли тет биће пре у сме ре не 
на помоћ над ле жним инсти
ту ци ја ма које спро во де про це
ду ру при пре ме номи на ци о них 
доси јеа и пла на упра вља ња 
за упис овог кул тур ног добра 
на поме ну ту листу. Про це ду ру 
спро во ди Репу блич ки завод 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту
ре из Бео гра да, у сарад њи са 
Архе о ло шким инсти ту том из 
Бео гра да, тери то ри јал но над
ле жним Заво дом за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре из Срем
ске Митро ви це, при чему је 
сарад ња са локал ним само
у пра ва ма од кључ ног зна ча ја 
за изра ду ква ли тет не номи на
ци је.

Како исти чу над ле жни, 
Општи на Инђи ја и Тури стич ка 
орга ни за ци ја сва ка ко су пре
по зна ле зна чај номи на ци је, те 
ће пру жи ти све срд ну подр шку 
у поме ну том про це су. М.Ђ.

ОстацитврђавеAcumincum

ОПШТИНАИНЂИЈА

Конкурсзастудентскестипендије
Кон курс за сти пен ди је, наме ње не 

сту ден ти ма који пости жу изу зет не 
резул та те током сту ди ја и има ју пре

би ва ли ште на тери то ри ји општи не Инђи
ја, отво рен је до 12. апри ла. Кон курс се 
одно си на школ ску 2018/2019. годи ну и 
ове годи не биће доде ље но укуп но 100 
сти пен ди ја.

– Када смо 2016. годи не пре у зе ли одго
вор ност за руко во ђе ње у општи ни Инђи
ја, сту дент ска сти пен ди ја је изно си ла 

7.500 дина ра, а данас она изно си дупло 
више – рекао је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја и додао, да то није 
једи ни начин на који локал на само у пра ва 
бри не о сугра ђа ни ма.

– Од 2016. годи не пове ћа на је и накна да 
за прво ро ђе но дете, па касни је и за тре ће 
дете, а сти пен ди је се пове ћа ва ју из годи
не у годи ну. Реал но је да сти пен ди је буду 
и веће од овог изно са. За сада, може мо 
рећи да смо међу три, чети ри општи не са 

нај ве ћим сти пен ди ја ма у Срби ји – каже 
Гак.

Сти пен ди ја за школ ску 2018/2019. годи
ну испла ћи ва ће се за 10 месе ци у месеч
ном изно су која је пове ћа на у одно су на 
прет ход ну годи ну, и сада изно си 15.000 
дина ра. При ја ве на кон курс се врше у 
Општин ској упра ви општи не Инђи ја  Оде
ље њу за дру штве не делат но сти (шал тер 
бр. 8), ули ца Цара Душа на бр. 1 у Инђи ји.
 М.Ђ.
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УређењеПинцовебаре
Чла но ви удру же ња „Кар ло ва 

бара“ про шле годи не поче ли су 
са уре ђе њем и кул ти ви са њем 

тако зва не Пин цо ве баре у Инђи ји. 
Чла но ви овог удру же ња очи сти ли су 
лока ци ју и у овој годи ни наста ви ли са 
пла ни ра ним актив но сти ма.

– Одлу чи ли смо да у пот пу но сти уре
ди мо про стор око Пин цо ве баре како 
би наши сугра ђа ни убу ду ће има ли још 
јед ну зеле ну оазу, место за пеца ро ше 
и све љуби те ље при ро де – иста као је 
Миша Пре би са лић из Удру же ња „Кар
ло ва бара“ и додао да је у току пори
бља ва ње баре. 

– Посеб не повла сти це има ће Инђиј
ци, те ће годи шња дозво ла за пеца
ње изно си ти 1.000 дина ра, а днев на 
дозво ла 300 дина ра. За све оста ле 
који дођу на пеца ње, днев на дозво ла 
изно си 1.000 дина ра, а годи шња 4.000 
дина ра – каже Пре би са лић.

Поред пеца ро ша, на Пин цу ће моћи 

да ужи ва ју и нај мла ђи. Како кажу пред
став ни ци Удру же ња, у пре го во ри ма су 
са основ ним шко ла ма да се на овом 
месту напра ви учи о ни ца на отво ре
ном. Тако би шко лар ци могли да дола
зе и еду ку ју се о фло ри и фау ни на 

овој лока ци ји. Основ ни циљ сре ђи ва
ња Пин цо ве баре јесте поди за ње еко
ло шке све сти код деце, а Удру же ње 
„Кар ло ва бара“ има све срд ну подр шку 
Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

ПинцовабараfacebookUdruženjeKarlovabara

ИНЂИЈА

Радовина
Градскомбазену

Радо ви на уре ђе њу језер це та у 
Инђи ји, усло ви ли су и одре ђе не 
радо ве на самом Град ском базе ну, 
који се нала зи у непо сред ној бли зи
ни те воде не повр ши не. У прет ход
них месец дана укло ње на је огра да 
ста ра више од 40 годи на.

Како је иста као Или ја Трбо вић, 
дирек тор Уста но ве Спорт ски цен
тар, на истом месту биће поста
вље на нова огра да у дужи ни од 
150 мета ра, а укло ње на тра ва биће 
заме ње на тако зва ном тепихтра
вом.

– Овај део Град ског базе на доби
ће бољи и леп ши изглед, али купа
чи и леп ши поглед пре ма језер це ту. 
Тако ђе, уско ро тре ба да поч ну и 
радо ви у скло пу дру ге фазе рекон
струк ци је базе на, која под ра зу ме ва 
рекон струк ци ју пот пор ног зида до 
машин ског оде ље ња, ради ће се 
ком плет на рекон струк ци ја шкољ
ке базе на, то јест њего ве уну тра
шњо сти, фуго ва ње, заме на пло чи
ца... како бисмо доби ли јед ну лепу, 
кри стал но чисту воде ну повр ши ну 
– рекао је Трбо вић и додао, да је 
пред ви ђе но поста вља ње над стре
шни це изнад ресто ра на, како би се 
решио про блем про ки шња ва ња.

– Завр ши ли смо и про је кат који 
се тиче рекон струк ци је ресто ра на 
гор ње зоне, али физич ки није могу
ће да се изве ду радо ви до почет ка 
купа ли шне сезо не, која би за раз ли
ку од прет ход них годи на, тре ба ла 
да стар ту је већ 1. јуна  – поја снио је 
Или ја Трбо вић. М.Ђ.

САСТАНАКСИСТЕМА48

Електронскиуписувртић

Општи на Инђи ја међу првим локал
ним само у пра ва ма у Срби ји уве ла 
је елек трон ски упис деце у пред

школ ску уста но ву. Први резул та ти су 
одлич ни, оце нио је на послед њем састан
ку Систе ма 48 пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак. Од укуп но 320 при ја ва за 
упис, 144 посла те су елек трон ским путем.

– Први смо уве ли елек трон ски упис 
деце у вртић, а то је само пока за тељ 
одго вор не поли ти ке коју води мо, и наше 
тежње да уна пре ди мо сва ки сег мент дру
штве ног живо та у нашој општи ни. Осим 
тога што роди те љи могу врло јед но став
но и лако елек трон ским путем да упи шу 
дете, напра ви ли смо још један усту пак 
и у сарад њи са Поли циј ском ста ни цом у 

Инђи ји, омо гу ћи ли роди те љи ма да елек
трон ски могу да поша љу уве ре ње о пре
би ва ли шту – иста као је Гак.

Гак је додао, да роди те љи при ли ком 
упи са деце не мора ју да одла зе у Пред
школ ску уста но ву „Бошко Буха“ као и да 
чека ње у редо ви ма за адми ни стра тив не 
посло ве пола ко одла зи у забо рав.

– Има мо пода так да је у нашој општи ни 
упи сан нај ве ћи број деце, на нивоу целе 
Срби је када је реч о елек трон ском упи су, 
укуп но 144 мали ша на. То је заи ста фасци
нан тан резул тат за све га чети ри дана, и 
одли чан пока за тељ да гра ђа ни Инђи
је пра те оно што ми ради мо – иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

СасастанкаСистема48
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MAРАДИК

Реконструисано
школскоигралиште
Нај мла ђи ста нов ни ци Мара

ди ка од не дав но има
ју мно го боље усло ве за 

бавље ње спор том, јер су завр
ше ни радо ви на рекон струк ци ји 
игра ли шта у дво ри шту Основ
не шко ле „Бран ко Ради че вић“. 
Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, оби шао је у 
четвр так, 4. апри ла  поме ну ти 
спорт ски терен и том при ли
ком иста као, да је циљ локал
ног руко вод ства да се изјед на че 
усло ви за живот у гра ду и насе
ље ним мести ма.

– Ова кву под ло гу смо већ 
поста ви ли на кошар ка шком 
тере ну код Кул тур ног цен тра у 
Инђи ји и пока за ла се као посто
ја на и вео ма доброг ква ли те та. 
Терен у Мара ди ку је сада вео
ма леп и видим по деци која га 
кори сте, да су и они задо вољ ни 
– иста као је пред сед ник.

Игра ли ште које се про сти ре на 
повр ши ни од око 1.000 ква дра та, 
пре сву че но је савре ме ном под
ло гом при ла го ђе ном за све вре
мен ске усло ве и све спор то ве. 
Поред под ло ге, терен ће доби ти 
и нове кошар ка шке кон струк ци
је, чиме ће се ство ри ти нај бо љи 
усло ви за бавље ње рекре а тив
ним спор том за све мешта не 
Мара ди ка, пого то во нај мла ђих. 
Под се ти мо, радо ве су финан си
ра ли зајед нич ки ресор ни Покра
јин ски секре та ри јат и Општи на 
Инђи ја. М.Ђ.

Дру ги круг лици та ци је за пољо при
вред но земљи ште у држав ној сво ји ни, на 
тери то ри ји општи не Пећин ци одр жан је 
3. и 4. апри ла, а у закуп је пону ђе но укуп
но 1.728 хек та ра земљи шта. Како нам је 
рекао пред сед ник коми си је која је спро
ве ла лици та ци ју, Томи слав Ћир ко вић, у 
дру гом кру гу пољо при вред ни про из во ђа
чи су пока за ли мање инте ре со ва ње за 
закуп земљи шта, за шта посто ји неко ли
ко раз ло га.

– Један од раз ло га је сва ка ко то што 
је у дру гом кру гу лици та ци је већи ном 
пону ђе но земљи шта сла би јег ква ли те та 
које је пре о ста ло из првог кру га, а мањем 
инте ре со ва њу је допри не ло и то што се 
земљи ште изда је у закуп на само јед ну 
годи ну – рекао је Ћир ко вић.

Током два дана лици та ци је, у закуп је 
изда то укуп но 130 хек та ра. Првог дана 

изда то је 128,5 хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта у ата ру Обре жа, по про сеч
ној цени од 12.000 дина ра, док је дру гог 

дана изли ци та ра на само јед на пар це ла 
повр ши не два хек та ра у Шима нов ци ма, 
по цени од 16.000 дина ра.

ДРУГИКРУГЛИЦИТАЦИЈЕУПЕЋИНЦИМА

Мањеинтересовање

ВладимирГакобишаотерен
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“РУМА

Новиизгледрумскогвашаришта

Један од рум ских брен до ва  вашар, 
оку пља сва ка прва три дана у месе
цу про дав це и куп це, не само из 

Срби је, него и окол них зема ља, а про
да је се и купу је, буквал но све. Нека ко, 
на кра ју сва ког ваша ра, већи на пону ђе
не робе нађе свог куп ца. Рум ски вашар 
посто ји већ 272 годи не и током свог, 
гото во три века одр жа ва ња, мењао је 
изглед, вре ме тра ја ња и лока ци ју. 

Годи на ма уна зад, поред све веће 
повр ши не коју зау зи ма око згра де ЈП 
„Кому на лац“ у чију над ле жност и спа да, 
ту је и про стор око МУПа, али и вели ки 
део Глав не ули це. 

Када је вашар велик, као што је био 
овај април ски, про дав ци сво је тезге 
поста вља ју већ од „Змај Јови не“ шко ле, 
па до кра ја Глав не ули це. 

– Упра во зато што про дав ци и њихо
ве тезге са робом, као и куп ци, оте жа ва
ју нор мал но одви ја ње сао бра ћа ја, али 
и при ступ кућа ма људи који ту живе, 
као и њихо вим ауто мо би ли ма, иде ја ми 
је била да тај део тезги из Глав не ули

це укло ни мо и пре ба ци мо на повр ши
ну код наше згра де, на про сто ру где се 
сада нала зи сточ на пија ца – гово ри за 
наше нови не Дра ган Панић, дирек тор ЈП 
„Кому на лац“.

Пре ма идеј ном про јек ту који је већ 
ура ђен, на том делу би се ура ди ле сао

бра ћај ни це и поста ви ле нат кри ве не 
тезге. Сам про стор би пру жао знат но 
боље усло ве про дав ци ма и при лаз куп
ци ма, рас те ре ти ла би се Глав на ули ца, 
али и пита ње есте ти ке није зане мар љи
во.

 – Реч је о повр ши ни од око шест хек та
ра са 420 нат кри ве них тезги, а део сточ
не пија це би остао. На целој повр ши ни 
где се одви ја вашар, има мо заку пље них 
око 800 про дај них места. Мислим да би 
број нових тезги, које би пону ди ли про
дав ци ма у Глав ној ули ци, био дово љан. 
Нарав но, ако би потра жња била већа, а 
са бољим усло ви ма које нуди мо то оче
ку јем, посто ји могућ ност пове ћа ња бро ја 
тезги – исти че Панић.

Чак и ако би остао део тезги од згра де 
поли ци је, опет би сао бра ћај ни ца у Глав
ној ули ци била рас те ре ће на и отво ре на 
Кра ље вач ка ули ца за излаз на ауто пут.

У „Кому нал цу“ оче ку ју да би гра ђе вин
ске дозво ле могли доби ти за два де се так 
дана. Потом сле ди и онај нај те жи део, а 
то је обез бе ди ти сред ства да се ова иде
ја и реа ли зу је. 

– Надам се да ћемо у дого во ру са 
осни ва чем и дру гим инсти ту ци ја ма наћи 
начин да се про је кат оства ри. Не бих 
желео да лици ти рам када је реч о вред
но сти радо ва, саче ка ће мо да то пока же 
про јект на доку мен та ци ја.

Мислим да би можда могли и ове годи
не да се започ ну радо ви, али то пре све
га зави си од сред ста ва и дого во ра са 
осни ва чем. Ипак, мислим да ћемо јуби
леј, 275 годи на Рум ског ваша ра, обе ле
жи ти новим изгле дом и бољим усло ви ма 
ваша ра. Видим да су реак ци је гра ђа на 
пози тив не и да подр жа ва ју наше напо
ре, а када има мо подр шку оних којих се 
то и тиче, не пла шим се да нашу иде ју 
неће мо реа ли зо ва ти – иста као је Дра ган 
Панић.

С.Џакула

ДраганПанић

Новиизгледделавашара

СастанакуГрадскојкући
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МЕСНАЗАЈЕДНИЦАМАЛАРЕМЕТА

Санацијакрова

На згра ди МЗ Мала 
Реме та, која је у вла
сни штву ири шке 

општи не, због дотра ја ло
сти, али и сне га из прет ход
не зиме, уру шио се кров. 
Чим је насту пи ло боље вре
ме овај кров је и сани ран.

 – Кров је ком плет но 
рекон стру и сан, заме ње не 
су дотра ја ле гре де, летве 
и цреп. Наи шли смо на 
вели ко раз у ме ва ње наших 
гра ђе вин ских фир ми које 
су нам помо гле, тако да за 
ове радо ве из буџе та нисмо 
издво ји ли вели ка сред ства. 
Није било потре бе ни за 

рас пи си ва њем јав не набав
ке, јер је реч о суми мањој 
од 500.000 дина ра. Иско
ри сти ли смо тада при ли ку 
да ста ви мо и нове олу ке – 
рекао је пред сед ник Општи
не Сте ван Кази ми ро вић. 

Иако није реч о некој 
вели кој вред но сти радо ва, 
сва ка ко су изу зет но важни 
за људе који ову згра ду 
кори сте.

Ура ђе но је и крпље ње 
удар них рупа на путу Мала 
Реме та  Јазак, а посао је 
одра дио ЈП „Кому на лац“ 
Ириг, којем је и пове ре на 
бри га о одр жа ва њу свих 

локал них путе ва. 
– Ми смо ура ди ли и про

јект ну доку мен та ци ју за 
сана ци ју ком плет ног пута 
Мала Реме та  Јазак. Изра
ду доку мен та ци је нам је 
финан си ра ла вина ри ја 
„Деу рић“ тако да може мо 
кон ку ри са ти за доби ја ње 
сред ства за тај пут. Реч је о 
дужи ни од око пет кило ме
та ра, и тако би зао кру жи ли 
ком плет но пра вац од Врд
ни ка и Јаска ка Малој Реме
ти, и има ли ура ђен излаз на 
Гре бен ски пут – иста као је 
Сте ван Кази ми ро вић.

С.Џ.

МалаРемета:Завршенирадовинакрову

ИРИГ

Пробнипопис
становништва

Репу блич ки завод за ста ти
сти ку ће у пери о ду од 1. до 
30. апри ла ове годи не, врши
ти проб ни попис ста нов ни
штва, дома ћин ста ва и ста но
ва. Овај проб ни попис се реа
ли зу је уз финан сиј ску подр
шку Европ ске уни је и део је 
при пре ма за попис ста нов ни
штва, дома ћин ста ва и ста но
ва који ће се врши ти 2021. 
годи не. 

Када је реч о Сре му, проб ни 
попис се врши у Срем ској 
Митро ви ци и Ири гу, одно сно у 
насе ље ним мести ма Ириг и 
Врд ник. У ири шкој општи ни 
овај посао раде два попи си
ва ча. За рад у проб ном попи
су, Репу блич ки завод за ста
ти сти ку је анга жо вао укуп но 
25 општин ских и град ских 
инструк то ра и 85 попи си ва ча. 
Обука за инструк то ре је орга
ни зо ва на у Руми од 25. 
фебру а ра до 1. мар та.

Упису
првиразред

Када је реч о упи су мали
ша на у први раз ред основ не 
шко ле, у недав но ком плет
но рено ви ра ној ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу, оче ку ју 
да ће у школ ске клу пе у сеп
тем бру, по први пут, сести 50 
нових уче ни ка. У самој шко
ли у Ири гу ће их бити нај ви
ше, 40 прва ка, док се у под
руч ним шко ла ма, у Риви ци и 
Кру ше дол селу, оче ку ју по два 
нова уче ни ка, а у Нера ди ну и 
Шатрин ци ма по три прва ка.

У ОШ „Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња“ у Врд ни ку тре
ба ло би да се упи ше укуп но 
38 прва ка. У матич ној шко
ли 29, а у под руч ној шко ли у 
Јаску, девет нових ђака. Како 
смо у више навра та писа ли, 
основ на шко ла у Ири гу је ком
плет но рено ви ра на, а већи 
радо ви се наја вљу ју и на уре
ђе њу врд нич ке шко ле, и то 
током ово го ди шњег лет њег 
рас пу ста. ОШ „Мили ца Сто
ја ди но вић Срп ки ња“ је недав
но доби ла опре му и спорт ске 
рекви зи те од Мини стар ства 
омла ди не и спор та и Саве за 
за школ ски спо рт Срби је, зато 
што су из ове шко ле пони кли 
мно ги успе шни мла ди спор ти
сти. Доби је не су нове лоп те 
за одбој ку, кошар ку, руко мет 
и фуд бал, као и руко мет ни 
голо ви, табле за кошар ку и 
одбој ка шка мре жа,  све то 
у циљу побољ ша ња усло ва 
рада С.Џ.

Сајам„ВИВОИРИГ“
Орга ни за то ри Сај

ма вино гра дар ства 
и воћар ства „ВИВО 

Ириг“ који се 14. апри ла 
одр жа ва у Ири гу, саоп шти
ли су да се за ову при вред
ну мани фе ста ци ју при ја
ви ло више од седам де сет 
изла га ча из целе земље, а 
због вели ког инте ре со ва ња, 
поме рен је рок за при ја вљи
ва ње до 9. апри ла. 

У скло пу овог сај ма пру жа 
се могућ ност свим заин те
ре со ва ним при вред ни ци ма 
да изла жу опре му из обла
сти воћар ства и вино гра
дар ства, пче лар ства, као и 
неиз о став на срем ска вина. 

Про грам Сај ма обу хва та, 
поред изло жбе меха ни за ци
је, и панелдиску си ју, коју ће 
води ти еми нент ни струч ња
ци у овим обла сти ма. 

Сајам „ВИВО“ ће обу хва
ти ти пре да ва ња на теме 
„Зашти та воћа и ути цај на 
пче ли ња дру штва“, „Вин ски 
тури зам, како даље“, „Ути
цај кли мат ских про ме на 
на воћар ску про из вод њу“, 
„Про бле ми у бер би и чува
ње пло до ва јабу ка на Фру
шкој гори“, као и „Тржи ште 
јабу ка и ква ли тет“.

Пред ста вља ње изла га ча 
је пред ви ђе но непо сред
но пред све ча но отва ра ње, 

које је зака за но за 11 часо
ва. У 12 часо ва поче ће кале
мар ске ради о ни це за децу и 
одра сле, а Сајам се окон ча
ва демон стра ци јом маши на 
и доде лом при зна ња, нешто 
после 14 часо ва.

Посе бан жири ће бити 
заду жен за оце њи ва ње и 
про гла ше ње нај бо љег нови
те та међу изло же ним про из
во ди ма.

Места за изла га ње се, 
одлу ком покро ви те ља, а то 
је ири шка општи на, неће  
напла ћи ва ти. За све изла
га че и посе ти о це, обез бе ђен 
је и пар кинг. 

С.Џ.
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НОВАПАЗОВА

Пожарна
„Великојбари“

Пожар на „Вели кој бари” у Новој 
Пазо ви код Рад нич ке ули це, који је 
тра јао 30. и 31. мар та, при пад ни ци 
Ватро га сне бри га де су гаси ли неко ли
ко часо ва. Бла ги ветар и још увек суво 
расти ње, допри не ли су брзом и обим
ном шире њу ватре и дима који је при
лич но узне ми рио гра ђа не Нове Пазо
ве, наро чи то у окол ним ули ца ма. На 
сре ћу, ни један обје кат у бли зи ни није 
захва ћен пла ме ном. Узрок пожа ра још 
није познат, али над ле жни прет по ста
вља ју да је људ ски фак тор у пита њу.
„Вели ка бара” се нала зи у самом насе
љу Нова Пазо ва и наста ла је почет ком 
два де се тог века копа њем земље за 
про из вод њу цигле. У међу вре ме ну је 
пре су ши ла у већем делу и, на жалост, 
поста ла место дивље депо ни је. 
Послед њих годи на посто је пла но ви за 
њено пре тва ра ње у спорт ско рекре а
тив ни цен тар са спорт ским тере ни ма, 
пар ком и тримста за ма.

М.Л.

СТАРИБАНОВЦИ

Превенцијанасиља
Ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал

ни рад спро во ди про је кат „Пре вен
ци ја вршњач ког наси ља – Наси ље 
није кул, насил ник није друг” којим су 
обу хва ће ни уче ни ци нижих раз ре да 
Основ не шко ле „Сло бо дан Сав ко вић” 
у Ста рим Банов ци ма. Покро ви тељ 
про јек та је Општи на Ста ра Пазо ва.  
Про те кле годи не про је кат је обу хва
тио уче ни ке ОШ „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки” у Ста рој Пазо ви у окви ру 
којег су се, ђаци и њихо ви роди те љи 
упо зна ли са пој мом наси ља и пре
вен ци јом истог путем интер ак тив них 
три би на, а ове годи не укљу че ни су 
уче ни ци тре ћег и четвр тог раз ре да 
ста ро ба но вач ке шко ле. Уче ни ци су у 
јед но ча сов ним три би на ма, у раз го во
ру са струч ним рад ни ци ма Цен тра за 
соци јал ни рад, при ча ли о томе како 
би се осе ћа ли у слу ча ју да су жртве 
наси ља и како би посту пи ли у овим 
слу ча је ви ма, те пре по зна ли раз ли
чи те обли ке наси ља. Пору ка ова квог 
вида инфор ми са ња деце о овом про
бле му је спре чи ти, а не лечи ти и реа
го ва ти. 

 С.С.

НОВОПАЗОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Данбајки
У целом све ту се обе ле жа ва Свет

ски дан деч је књи ге, са циљем да се 
про мо ви ше деч ја књи жев ност и чита
ње, као и да се скре не пажња јав но сти 
на потре бе нај мла ђих чита ла ца. Обе
ле жен је и у деч јем оде ље њу библи о
те ке „Петар Петро вић Његош“ у Новој 
Пазо ви, огран ку Народ не библи о те ке 
„Доси теј Обра до вић“. Одра сли смо уз 
бај ке „Ружно паче“, „Прин це за на зрну 
гра шка“, „Мала Сире на“ и мно ге дру ге. 
Гото во све бај ке које и данас чита мо 
деци, иза шле су из пера слав ног дан
ског писца Хан са Кри сти ја на Андер се
на, данас позна тог као „кра ља бај ки“ 
који је, суде ћи пре ма анке ти међу нај

мла ђим Ново па зов ча ни ма, оми ље ни 
деч ји писац. Упра во по дату му њего вог 
рође ња, сла ви се свет ски Дан бај ки. 
У деч јој библи о те ци у Новој Пазо ви, 
како би пока за ли да смо сви ми чита
ли и да, иако одра сли, још увек воли мо 
бај ке, деци из ОШ „Раст ко Нема њић 
Све ти Сава“, при че и песме чита ли су 
обич ни људи које сва ко днев но сре ће
мо на ули ци, али и нови на ри и пило
ти са аеро дро ма у Батај ни ци. Свет ски 
дан деч је књи ге уста но вљен је пре 
више од пола века, како би се поди гла 
свест о зна ча ју раног упо зна ва ња деце 
са књи гом, јер деца која чита ју, одра
шће у људе који мисле.

И.П.
 
КМФНОВАПАЗОВА

Уфиналу
купаСрбије

Еки па Клу ба малог фуд ба ла „Нова 
Пазо ва“ се пла си ра ла у фина ле Купа 
Срби је у фут са лу. Они су у полу фи
на лу у Новој Пазо ви савла да ли еки пу 
„Јастреб ца“ из Бла ца са 5:2. Већи део 
утак ми це је био у пот пу ном ега лу и 
захва љу ју ћи гол ма ну Ново па зов ча на 
Ива ну Стој ни ћу, „Јастре бац“ није успео 
да напра ви изне на ђе ње. Дома ћи не је 

до дру гог три јум фа, у крат ком року са 
два гола у дру гом полу вре ме ну, довео 
Вла ди мир Лазић. Еки па из Бла ца је 
била осла бље на током већег дела 
утак ми це, јер је већ у осмом мину ту 
игру морао да напу сти гол ман Павле 
Павло вић. Да ли ће игра чи Клу ба 
малог фуд ба ла „Нова Пазо ва“ успе ти 
да у крат ком року два пута савла да ју 
и лиде ра „Еко ном ца“, зна ће се већ 24. 
апри ла, када се у Лозни ци игра вели ко 
фина ле Купа Срби је. М.Л.

ЦЕНТАРЗАКУЛТУРУ

Културауаприлу
Поред мно го број них филм ских хито

ва, кон цер та кул тур ноумет нич ких цен
та ра и фол клор ног ансам бла, из бога
те пону де Цен тра за кул ту ру издва ја 
се неко ли ко про гра ма: изло жба сли ка 
Мили це Никол чић, позо ри шне пред
ста ве „Иде ал на поло ви на”, „Све о 
жена ма” у режи ји Алек сан де ра Бака, 
као и чуве на „Госпо ђа мини стар ка” у 
изво ђе њу позо ри шта „Бошко Буха”.  
Ликов ну публи ку овог месе ца оче ку ју 
изло жбе у три изла гач ка про сто ра, у 
гале ри ја ма, ЦзК Нове Пазо ве, и у холу 
позо ри шта. Љуби те ље фил ма оче ку је 
вели ки број раз ли чи тих оства ре ња, па 
ће тако публи ка у Ста рим Банов ци ма 
ужи ва ти у садр жа ју поне дељ ком, Ста
ро па зов ча ни утор ком, а Ново па зов
ча ни сре дом, где ће моћи да гле да ју 
хито ве попут „Дам бо”, „Шаза ма“ и „Гро
бље кућ них љуби ма ца“. З.К.

СТАРОПАЗОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Промоцијазбирке
приповедака

„Руске ска ске“, назив је збир ке при по
ве да ка Пре дра га Вуки ћа из Ста ре Пазо
ве, која је пред ста вље на у ста ро па зо
вач кој библи о те ци пред мно го бр ој ном 
чита лач ком публи ком. Била је то прва 
про мо ци ја књи жев ног првен ца, наста
лог из пера дипло ми ра ног прав ни ка као 
резул тат њего вих путо ва ња по Руси ји, 
Бело ру си ји, Есто ни ји и Укра ји ни. Збир
ка, која је иза шла ове годи не, садр жи 
24 при че, од тога три на руском јези ку. 
Пред го вор је напи сао Сава Ђур ђе вић, 
про фе сор срп ског јези ка, о књи зи је 
гово рио све ште ник из Пећи на ца, Милан 
Гла ва ше вић, одлом ке читао Гој ко Родић 
из Ста ре Пазо ве. У музич ком делу про
гра ма насту пи ла је певач ка гру па КУДа 
„Соко“ из Инђи је, и Татја на и Артур 
Риков из Срем ских Кар ло ва ца. З.К.
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ОПШТИНИПЕЋИНЦИСРЕДСТВАИЗБУЏЕТААПВОЈВОДИНЕ

Регресирањетрошкова
превозастудената
Пред сед ник Општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић пот пи сао је 2. 

апри ла, у згра ди Покра јин ске 
вла де у Новом Саду, уго вор 
којим се Општи ни Пећин ци 
доде љу ју сред ства из буџе та 
АП Вој во ди не, за регре си ра
ње пре во за сту де на та у међу
град ском и међу ме сном сао
бра ћа ју.

– Општи на Пећин ци ове 
школ ске годи не регре си ра 
тро шко ве пре во за 115 сту де
на та са наше тери то ри је и за 
ту наме ну смо у општин ском 
буџе ту за 2019. годи ну опре
де ли ли 3,1 мили он дина ра. 
Уго во ром који смо пот пи са ли 
доби ја мо 842,5 хиља да дина
ра за ову наме ну, што ће нам 
у зна чај ној мери олак ша ти 
обез бе ђи ва ње сред ста ва и 
сто га је ова подр шка Покра
јин ске вла де добро до шла и 
нама и нашим сту ден ти ма – 
изја вио је пред сед ник Трбо
вић. 

Уго во ре је пред став ни ци ма 
28 локал них само у пра ва са 
тери то ри је Вој во ди не уру чио 
Покра јин ски секре тар за висо

ко обра зо ва ње и науч но и
стра жи вач ку делат ност проф. 
др Зоран Мило ше вић, који је 
том при ли ком нагла сио да 
нико није тако важан као мла
ди који се шко лу ју.

– Локал не само у пра ве су 
посла ле, захва љу ју ћи овом 
про гра му, лепу пору ку – оста
ни те код нас! Сушти на ових 
про је ка та јесте, мало више 
љуба ви, јер ако сте се већ 
опре де ли ли да сту ди ра те и 
веру је те у вашу будућ ност 

чита ве гене ра ци је и нашег 
дру штва, онда пред ла жем да 
поред роди те ља, помог не и 
локал на само у пра ва, покра
јин ска, репу блич ка адми ни
стра ци ја, пре свих ми, већ 
сада – рекао је Мило ше вић.

Покра јин ски секре та ри јат за 
висо ко обра зо ва ње и науч но
и стра жи вач ку делат ност обез
бе дио је укуп но 20 мили о на 
дина ра за регре си ра ње пре
во за бли зу 2.000 сту де на та са 
тери то ри је АП Вој во ди не.

Потписивањеуговора

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

Излетзапензионере
Про те клог викен да Тури стич ка орга

ни за ци ја општи не Пећин ци орга
ни зо ва ла је цело днев ни излет за 

чла но ве Удру же ња пен зи о не ра општи
не Пећин ци. Како нам је рекла Љуби ца 
Бошко вић дирек тор ка ТО, током цело
днев ног изле та пећи нач ки пен зи о не ри 
били су у при ли ци да дожи ве зна че ње 
сло га на „Пре део где при ро да грли исто
ри ју”.

– У окви ру акци је „Упо знај мо сво ју 
општи ну да бисмо је више воле ли“, овог 
пута смо пен зи о не ри ма ука за ли на све 
зна ме ни то сти и лепо те наше општи не. 
Задо вољ ство нам је било води ти их кроз 
при чу о нашој општи ни и упо зна ти их са 
свим тури стич ким лока ли те ти ма. Све 
услу ге Тури стич ке орга ни за ци је биле су 
бес плат не за пен зи о не ре, тако су има ли 
при ли ку да виде и ужи ва ју у „Аксен ти је
вом кућер ку“ у Ога ру (где их је са пога чом 
и сољу доче ка ло удру же ње жена „Огар
чан ке“), „Сви њар ској коле би“ у Доњем 
Товар ни ку, Обед ској бари, ком плек су 
Етнокуће „Пут ник“ у Купи но ву. Мно ги од 
њих до сада нису чули при чу о Купи ни
ку, тако да смо их упо зна ли са исто ри јом 
и зна ча јем Купи ни ка за, не само нашу 
општи ну, него и за нашу земљу. Тако ђе, 

нови елек трич ни минибус, наш „Зеле ни 
змај”, први пут је про во зао упра во наше 
пен зи о не ре. Током цело днев ног изле та 
пен зи о не ри су се упо зна ли и са посло
ва њем и зна ча јем НАВАКа у Субо ти шту, 
а посе ти ли су и Музеј хле ба у Пећин ци
ма – рекла је Бошко вић.

Како нам је рекла Јасми на Попо вић 
пред сед ни ца пећи нач ког Удру же ња, 
пен зи о не ри су били оду ше вље ни изле
том.

–Мно ги од њих нису ни зна ли какве 
лепо те кри је наша општи на. Самим тим 
овај излет је био више него добро до шао, 
а посеб но смо захвал ни локал ној само
у пра ви и Тури стич кој орга ни за ци ји на 
овом бес плат ном изле ту. Већ сле де ћег 
дана, у сарад њи са Удру же њем пен зи о
не ра из Зему на, орга ни зо ван је излет за 
земун ске пен зи о не ре, а у пла ну су такви 
изле ти и са дру гим пен зи о нер ским удру
же њи ма – рекла је Попо вић.

Саизлета

ОГАР

Испорука
коришћене
гардеробе

Савет месне зајед ни це 
Огар испо ру чио је про шле 
неде ље пећи нач ком Црве
ном крсту нову коли чи ну 
кори шће не гар де ро бе. 
Како нам је рекао члан 
огар ског Саве та Милан 
Алек сић, мешта ни Ога ра 
редов но доно се полов ну 

гар де ро бу у про сто ри је 
Саве та, тако да су у при ли
ци да ско ро сва ка два 
месе ца испо ру чу ју при ку
пље ну гар де ро бу и на тај 
начин помог ну кори сни ци
ма Црве ног крста Пећин
ци. Овај пут при ку пи ли су 
15 кути ја кори шће не гар
де ро бе за топли је про лећ
не дане, као и нешто зим
ске гар де ро бе.
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ШИМАНОВЦИ:КЉУЧНАКОМПАРАТИВНАПРЕДНОСТ

Позитивнаискуствакомпанија
Током про те кле неде

ље, пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић оби шао је 
гра ди ли ште холанд ске ком
па ни је CTP Invest у Шима
нов ци ма, која на повр ши ни 
од 2,5 хек та ра гра ди дистри
бу тив нологи стич ки цен тар 
повр ши не око 14 хиља да 
ква дра та.

Пред сед ни ка Трбо ви ћа 
је са пла но ви ма град ње и 
буду ћим пла но ви ма ком
па ни је CTP Invest упо знао 
Влат ко Ђури чек, дирек тор 
ком па ни је за Срби ју, који је 
том при ли ком рекао да се 
ком па ни ја бави инве сти ци ја
ма и раз во јем у 10 зема ља у 
Цен трал ној и Источ ној Евро
пи, као и да око 70 одсто 
обје ка та које гра де, гра де за 
већ посто је ће кли јен те.

– Пре ко пет мили о на ква
дра та обје ка та је у нашем 
вла сни штву, а око 97,7 одсто 
укуп не повр ши не је изда то, 
и то је нај бо љи пока за тељ 
успе шно сти наше ком па ни
је. Када смо одлу чи ли да 
инве сти ра мо у Срби ју, прва 
вра та на која смо заку ца
ли била су вра та Општи не 
Пећин ци, јер сма тра мо да 
је ваша општи на иде ал на 
за инве сти ци је, а чули смо 
и вео ма пози тив на иску ства 
интер на ци о нал них ком па
ни ја које су пози ци о ни ра
не у Шима нов ци ма. Дакле, 
одлич на пре по ру ка, а затим 

и изу зе тан први кон такт са 
Општи ном Пећин ци, са вео
ма опе ра тив ним и струч ним 
тимом људи, дета љи су 
који су нас опре де ли ли са 
општи ну Пећин ци. Тре нут но 
гра ди мо обје кат од 14.110 
ква дра та за нашег кли јен та 
и оче ку је мо да радо ви буду 
завр ше ни сре ди ном годи
не. Пре ове инве сти ци је, у 
инду стриј ској зони у Шима
нов ци ма купи ли смо обје кат 
на пар це ли од 3,5 хек та ра, 
где је 10.227 ква дра та под 
заку пом. Укуп на инве сти ци
ја до сада у Шима нов ци ма је 
око 20 мили о на евра, а што 
је нај ва жни је пла ни ра мо 
нове инве сти ци је у општи

ни Пећин ци. Ми увек каже мо 
да ови про јек ти нису наши, 
него су то про јек ти Општи не 
са којом сара ђу је мо, у овом 
слу ча ју Општи не Пећин ци, 
јер без њих ми ништа не 
бисмо успе ли да ура ди мо. 
Тако да је то зајед нич ки про
је кат и зајед нич ки успех – 
рекао је Ђури чек.

Током оби ла ска гра ди ли
шта пред сед ник Трбо вић је 
изја вио, да је и данас потвр
ђе но да је ефи ка сна локал
на адми ни стра ци ја, поред 
повољ ног гео граф ског поло
жа ја, кључ на ком па ра тив на 
пред ност општи не Пећин ци.

– Дра го ми је што је наша 
локал на само у пра ва добро 

позна та по свом одно су пре
ма инве сти то ри ма. Више 
пута сам нагла ша вао да смо 
мно го ура ди ли на ефи ка сно
сти локал не адми ни стра ци
је, али и да ћемо на томе 
и у будућ но сти још ради ти. 
Ово општин ско руко вод ство 
ника да неће себи дозво ли
ти лук суз да инве сти тор који 
је, попут CTP Inve sta, спре
ман да уло жи у нашу општи
ну 20 мили о на евра, чека 
на шал те ру. И  у раз го во ру 
са госпо ди ном Ђури че ком 
потвр ди ло се, да су задо
вољ ни инве сти то ри, наша 
нај бо ља пре по ру ка и рекла
ма за буду ће инве сти ци је – 
изја вио је Трбо вић.

мрЖељкоТрбовићиВлаткоЂуричекобилазеградилиштеCTPInvest

Пово дом сео ске сла ве у Бре ста чу 
у неде љу, 31. мар та је поло жен 
венац на спо ме ник палим бор ци

ма и жртва ма фаши зма у Дру гом свет
ском рату. Венац су, у при су ству 
мешта на Бре ста ча поло жи ли заме ник 
пред сед ни ка општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић и пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Бре стач, Мар ко Срет ко вић, 
који су нагла си ли да је Бре стач под нео 
вели ке жртве у Дру гом свет ском рату и 
да Бре ста ча ни не забо ра вља ју прет ке 
који су жртво ва ли живот у бор би за 
сло бо ду.

Вој кић је у обра ћа њу оку пље ним 
мешта ни ма пору чио, да се локал на 
само у пра ва тру ди да инве сти ра у свих 
15 насе ља пећи нач ке општи не и наја
вио да ће током ове годи не основ на 
шко ла у Бре ста чу доби ти цен трал но 

гре ја ње. Бре стач ки лов ци су у попо
днев ним часо ви ма орга ни зо ва ли 
шица ру, која је при ву кла сто ти нак уче
сни ка, а так ми че ње је тра ја ло до 
вечер њих сати. У кла сич ној шица ри 
нај бо љи је био Боро Пушкар из Субо

ти шта, дру го место осво јио је Петар 
Ровић из Риви це, док је тре ће место 
при па ло Сла ви ши Пан ти ћу из Доњег 
Товар ни ка. Нај бо љи у гађа њу гли не
них голу бо ва био је Милан Ђур ђе вић 
из Пећи на ца.

БРЕСТАЧ

Сеоскаслава

Полагањевенца



20 10. APRIL 2019.  M NOVINE ПОЉОПРИВРЕДА

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

На путу од Вели ких Ради на ца 
пре ма Гргу рев ци ма нала зи се 
засад јабу ка Душа на Ста ни ши

шћа. Чети ри хек та ра савр ше не план
та же, са заштит ном мре жом, систе
мом за навод ња ва ње кап по кап, 
објек ти ма за сме штај меха ни за ци је. 
Све у све му, један бај ко вит при зор, 
посеб но у овом тре нут ку када је јабу ка 
у цве ту. Када неко ко ништа не зна о 
про из вод њи јабу ка дође на ово рај ско 
место, веро ват но му ништа неће бити 
јасно. Сигур но ће се пита ти, зашто 
вла сник ове план та же кука и зашто се 
жали кад има у свом посе ду тако лепо 
пар че земље, које при том уоп ште 
није мало. Све је на овом кома ду 
земље сре ђе но, поко ше но, утег ну то, 
од про тив град не мре же до солар них 
пане ла који покре ћу пум пу за навод
ња ва ње. Јабу ке цве та ју, сун це сија, 
ветар ћар ли ја, а Душан Ста ни шић се, 
као и већи на про из во ђа ча јабу ка у 
Срби ји, пита шта ће доне ти ова 2019. 
годи на? Да ли ће се поно ви ти финан
сиј ски фија ско из 2018? Или ће ова 

годи на бити добра као успе шна 2017?
Кажу, док неком не смрк не, дру гом 

не сва не. Упра во се те 2017. смр кло 
Поља ци ма, када им је мраз уни штио 
про из вод њу. У тај пра зан про стор уба
ци ли су се срп ски про из во ђа чи јабу ка 
и отуд та успе шност. Тада је прва кла
са јабу ке ишла и по 50 евро цен ти за 
кило грам, дру га се пла ћа ла 3540 евро 
цен ти, а инду стриј ска јабу ка по 20 
дина ра. Иста она које је про шле годи
не била 34 дина ра.

Ста ни шић каже да је његов засад 
подиг нут по свим европ ским стан дар
ди ма. Једи на замер ка је што је када га 
је поди зао, 2008. годи не, сад ни це у 
јед ном делу поста вљао на већи раз
мак. То је био данак неис ку ству, и због 
тога на ова чети ри хек та ра нема 20 
хиља да ста ба ла јабу ка, него нешто 
мање.

– Моја сре ћа је што сара ђу јем са 
ком па ни јом Атос из Мале Реме те. Не 
само што тамо скла ди штим јабу ке, 
него ми они пома жу и саве ту ју ме које 
пре па ра те за зашти ту да кори стим, 

када да прскам и уоп ште, на њих могу 
да се осло ним у том тех но ло шком 
делу про из вод ње. Ова ква про из вод ња 
не може без нау ке. У заблу ди је сва ко 
ко мисли дру га чи је. Који про из во ђач у 
будућ но сти не буде имао пра ве зашти
та ре, тај нема чему да се нада, каже 
Душан Ста ни шић.

Он дода је да јед но прска ње јабу ка 
на њего вој план та жи кошта изме ђу 
500 и 600 евра. А таквих прска ња у 
току годи не буде више од 20.

– И није у пита њу само прска ње. 
Јабу ке је потреб но и при хра њи ва ти. Ја 
то радим сва ки дан кроз систем навод
ња ва ња, кап по кап. Да не поми њем 
оре зи ва ње, које је нај ва жни ја фаза у 
про це су про из вод ње. Јер, ако се то не 
ура ди како тре ба, нема ништа од 
врхун ског рода. Рад ни ке је све теже 
наћи, и зато ја ову моју еки пу из Ман
ђе ло са морам да чувам и да им уга
ђам, каже у мало у шали, мало у зби
љи наш саго вор ник, и дода је да је 
вели ка олак ши ца свим про из во ђа чи ма 
јабу ка у овом делу Фру шке горе то што 

ЧЕМУМОГУДАСЕНАДАЈУВОЋАРИУ2019.ГОДИНИ?

Јабукајевоћкачудновата

ДушанСтанишићнасвојојплантажијабука
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има ју стру ју. Изград ња тра фо ста ни це 
пре неко ли ко годи на је свим воћа ри ма 
и вино гра да ри ма олак ша ла и појеф ти
ни ла про из вод њу.

– Не бисмо могли сва ко днев но да 
зали ва мо заса де, јер наф та за пум пе 
је ску па, а солар ни пане ли могу да 
раде само дању, каже Ста ни шић.

Што се тиче помо ћи држа ве, Ста ни
шић каже да је све суб вен ци је за про
тив град ну мре жу, систем за навод ња
ва ње и сад ни це иско ри стио. Пра ти све 
кон кур се које обја вљу је покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, а вео
ма хва ли сарад њу са митро вач ком 
Аген ци јом за рурал ни раз вој. Запо сле
ни у овој аген ци ји су му од вели ке 
помо ћи при ли ком кон ку ри са ња за бес
по врат на сред ства у оном адми ни
стра тив ном делу.

Како смо чули, њему није за сада 
про блем пла сман, него цена. Јабу ке 
из Гргу ре ва ца нала зе пут не само до 
Руси је, него и до Нор ве шке, Холан ди
је, па и неких африч ких зема ља. А све 
то захва љу ју ћи сарад њи са ком па ни
јом Атос. 

Међу тим, ситу а ци ја на тржи шту се 
већ мења. Срби ја је мала и отво ре на 
земља, наши про из во ђа чи су у кон ку
рен ци ји са целим све том, сло бод но се 
може рећи. Све већи заса ди јабу ка се 
поди жу не само у Руси ји, него првен
стве но у Кини. Међу тим, има кра је ва 
на овој пла не ти на који ма јабу ка може 
да сазри, али не може да поцр ве ни. А 
сор те црве них јабу ка све више има ју 
про ђу на гло бал ном тржи шту. Ти гло
бал ни игра чи дик ти ра ју усло ве на 
свет ској пија ци, па где је ту место 
наших воћа ра? Можда у про ме ни сор
ти које се гаје?

Кажу људи, сва ка роба има свог куп
ца. Пита ње је само коју цену је тај 
купац спре ман да пла ти. Како флук ту
а ци ја цене може да пого ди про из во ђа
ча, на сво јој кожи су осе ти ли још про

шле годи не воћа ри који су инду стриј
ску јабу ку про да ва ли по 34 дина ра. 
Вели ки про блем је што ова земља 
нема инду стри ју која може да апсор бу
је такву јабу ку. Пре ра ђи вач ки капа ци
те ти из доба СФРЈ су листом про па ли, 
а нових је још увек мало. 

Душан Ста ни шић, упр кос све му, 
наме ра ва да про ши ри свој засад. На 
пита ње зашто то ради, ако је ситу а ци
ја већ тако неси гур на он каже да јед
но став но мора.

– При овом оби му про из вод ње ја то 
морам да ура дим. Морам да имам 
већу повр ши ну да бих имао више 
јабу ке прве кла се, каже Ста ни шић.

Све у све му, бави ти се про из вод
њом јабу ка је посао који тра жи вео ма 
вели ка ула га ња, а резул тат је неиз ве
стан. Јед не годи не про ђеш добро, 
дру ге годи не не покри јеш ни уло же но. 
Таква неиз ве сност није оно што воћа
ри при жељ ку ју.  Има инди ци ја да би 
ово го ди шња јабу ка прве кла се могла 
бити 3035 евро цен ти.  И у то се про
из во ђа чи мора ју укло пи ти. Како, то 
они нај бо ље зна ју.

Неки мак си мум се оче ку је 3035 
цен ти прва кла са, то су неке пре топ
став ке, и ми мора мо ту да се укла па

мо. А све кошта, меха ни за ци ја, опре
ма, хеми ја. Даје држа ва суб вен ци је 
али не можеш је доби ти пет пута. 
Отво ре но тржи штем мала еко но ми је, 
кина се шири са јабу ком 

– Мора стал но да се ула же, а цена 
пада. Негде сам слу шао да је у Срби ји 
јабу ка дру га кул ту ра по важно сти, с 
обзи ром на при ход од изво за. Моје 
коле ге овде, на јужним пади на ма Фру
шке горе, углав ном има ју модер не 
заса де и могу да убе ру и до 60 тона по 
хек та ру, а има воћа ра који има ју 1011 
тона, они који нема ју мре же, нема ју 
навод ња ва ње. Ми смо ту у пред но сти. 
Међу тим, ово је посао као и сва ки дру
ги, и да би га човек радио, он мора 
бити испла тив. Када сам ја кре нуо са 
јабу ка ма, то је тада било испла ти во. 
Међу тим, док моје јабу ке нису поче ле 
да рађа ју, мене је „уби ла“ и суша и 
лед, јер првих 45 годи на нисам имао 
мре жу. Али, мора да се ула же, мора 
да се мно го и добро ради, закљу чу је 
Душан Ста ни шић, који упр кос све му 
ипак шири про из вод њу. И то зрно 
опти ми зма оста вља мо за крај ове 
при че о јабу ка ма и про из во ђа чи ма 
јабу ка.

С.Цуцанић

–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

Улагањасувеликааценанестабилна
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АЛЕКСАНДАРЧЕЛИКОВИЋИЗСАЛАШАНОЋАЈСКОГ

Крушкалепшаодјабуке
Аконерачунамојужновоће,крушкаједругасортавоћапоконзумаци

јиодмахиза јабуке.Менијелепшаиимавишемогућностиупреради,
барјатакосматрам.Јабукајеосновновоће,јакрушкусматрамзапле
менито,наводиАлександар

Алек сан дар Чели ко вић из 
мачван ског села Салаш Ноћај
ски се већ пет годи на бави 

воћар ством. По сво јој основ ној про
фе си ји Алек сан дар је дипло ми ра ни 
еко но ми ста и тре нут но ради у јед ној 
фир ми у Срем ској Митро ви ци. Одлу
чио је да оста не у свом селу. На свом 
има њу има засад кру ша ка на 1,5 хек
та ра са 3.000 сад ни ца. Како и сам 
каже, бавље ње еко но ми јом, кан це ла
риј ским послом, њега у сушти ни ника
да није зани ма ло, нити мисли да би га 
такав посао испу нио. Основ ни мотив 
због којег се овај Сала шча нин бави 
воћар ством, јесте да се више окре не 
при ро ди и потра жи мир у савре ме ном 
начи ну живо та, који је све више окре
нут и про тив самог чове ка. Поред гаје
ња кру ша ка, Алек сан дар има и расу 
паса сибир ски хаски, које гаји већ дуги 
низ годи на с који ма је пости гао вели ке 
успе хе на раз ли чи тим изло жба ма. 
Све у све му, овом мла дом чове ку, који 
је одлу чио да не тра жи при ли ку у 
вели ком гра ду, већ да иско ри сти оно 
што има на свом има њу и свом селу, 
не мањ ка ни иде ја, рада и тру да, али 
ни успе ха.

– Моје зани ма ње је орга ни за ци ја 
посла. Ја волим да се водим иде јом. 
Воћар ство ми омо гу ћа ва да про и зо
дим хра ну (ја не видим леп ши вид 
про из вод ње), да оста нем веран при
ро ди и да потра жим мир и актив ност 
на њиви, јер ни мене копју те ри за ци ја 
и сма рт фон инфекција није зао би шла, 
на жалост. Мислим да је то добра иде
ја, вра ти ти се при ро ди у било ком 
обли ку. Ја сам нашао начин, а то је да 
гајим кру шке, да имам свој воћ њак, 
насме ја но каже Алек сан дар. 

Алек сан дар сма тра да је добит на 
ком би на ци ја у сва ком послу, изме ђу 
оста лог, укљу чи ва ње и поро ди це. 
Како и сам нагла ша ва, подр шка је и те 
како важна.

У воћ ња ку Алек сан дра Чели ко вич ћа 
нај ве ћи број сад ни ца су кру шке виља
мов ке, а међу оста лим сор та ма су се 
нашле сан та мариа, калу ђер ка и лубе
ни чар ка.

– Виља мов ка чини 70 одсто мог 
заса да, оста ле сор те, а има их још 
пет, су послу жи ли као опра ши ва чи. С 
дру ге стра не, хтео сам и да тести рам 
раз не сор те на нашем под не бљу, па 
да се касни је опре де лим за неки од 
њих кад се ука же при ли ка. Ако не 
рачу на мо јужно воће, кру шка је дру га 

сор та воћа по кон зу ма ци ји одмах иза 
јабу ке. Мени је леп ша и има више 
могућ но сти у пре ра ди, бар ја тако 
сма трам. Јабу ка је основ но воће, ја 
кру шку сма трам за пле ме ни то, наво ди 
Алек сан дар.

Бри га око воћ ња ка је зах тев на, а 
нај ви ше га одр жа ва ју Алек сан дар и 
његов брат Миро слав. Тако ђе, у њихо
вом воћ ња ку посто ји и систем за 
навод ња ва ње, који је од вели ког зна
ча ја.

– У одр жа ва њу воћ ња ка важно је 
све, заи ста сва ки детаљ. Стал но 
мораш да идеш корак напред, пла ни
раш, ана ли зи раш и инве сти раш, гово
ри Алек сан дар.

Иако има и трак тор, при ко ли цу, ато
ми зер, таруп са прска ли цом за несе
лек тив но сузби ја ње коро ва, Алек сан
дар гово ри из иску ства да је на кра ју, 
ипак потреб на и моти ка. 

У засад кру ша ка је уло жио свој 
новац, а 2017. годи не је кон ку ри сао за 

АлександарЧеликовићвоћњаку
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суб вен ци је за меха ни за ци ју, али још 
увек чека испла ту за поврат ПДВа.

Пре ма њего вом мишље њу, цена 
кру ша ка није добра и није тиме задо
во љан.

– Мислим да је цена крушака ниска. 
Али то не зна чи да се жалим. Про
шлом годи ном нисам неза до во љан, 
обја шња ва Алек сан дар.

Поче ци у бавље њу воћар ством, 
како Алек сан дар каже, били су тешки, 
пуни иза зо ва и непо зна ни ца. 

– Гре шка је што на почет ку нисам 
тра жио струч ну помоћ. Али, на гре
шка ма се учи. Тако да се не кајем. 
Сада има мо зашти та ра и маги стра 
воћар ства у свом тиму као савет ни ке, 
гово ри Алек сан дар.

Кру шке про да је за извоз, скла ди шти 
у хлад ња чи, а дру гу кла су про да је 
инду стри ји. 

– Надам се да ће доћи дан када 
нећу про да ва ти ништа, већ само стал
но пре ра ђи ва ти све. Иде мо корак по 
корак. Поен та је да сва ки дан буде 
бољи, мало, али бољи. Напре дак је за 
сада добар, али нарав но, увек може 
боље, закључује Алек сан дар.

З.Поповић

АлександариМирославЧеликовић

Грешкајештона
почеткунисамтражио
стручнупомоћ.
Али,нагрешкама
сеучи.Такодасене
кајем.Садаимамо
заштитараимагистра
воћарстваусвом
тимукаосаветнике,
говориАлександар

АКЦИЈАУМИТРОВАЧКОЈБОЛНИЦИ

Бесплатнипрегледи

Општа бол ни ца Срем ска Митр о ви ца 
отво ри ла је вра та свим заин те ре
со ва ним гра ђа ни ма за бес плат

не пре вен тив не пре гле де, које ини ци ра 
Мини ста р ство здра вља Репу бли ке Срби
је. Ови пре гле ди омо гу ћа ва ју да, без 
обзи ра да ли паци јен ти има ју здрав стве
но оси гу ра ње или не, про ве ре сво је здра
вље.

Тимо ви у интер ни стич кој и ото ри но ла
рин го ло шкој амбу лан ти ради ли су сле де
ће пре гле де: интер ни стич ки ЕКГ, мере
ње крв ног при ти ска и мере ње вред но сти 
шеће ра у крви и пре гле де уха, грла и носа.

Дирек тор митро вач ке бол ни це др Жив
ко Врцељ, рекао је, да је ово дру га по 
реду акци ја Мини стар ства здра вља у овој 
годи ни, за коју су гра ђа ни пока за ли оче ки
ва ну заин те ре со ва ност. 

– Пред ност ова квих пре гле да је што 
их могу оба ви ти и они који нема ју ове ре
ну књи жи цу, могу дола зи ти без кар ти це 
здрав стве ног оси гу ра ња, без чека ња и 
зака зи ва ња. Данас, 7. апри ла је и Свет
ски дан здра вља – раз лог више да про ве
ри мо сво је здра вље и пока же мо одго вор
ност пре ма себи сами ма, рекао је Жив ко 
Врцељ.

Др Гор да на Митић, помоћ ник дирек то
ра,  иста кла је  важност пре гле да у свим 
обла сти ма, јер је то једи ни начин раног 

откри ва ња боле сти, пра во вре ме ног лече
ња и спре ча ва ња свих ком пли ка ци ја обо
ље ња. 

– Живи мо у сре ди ни где се махом једе 
масна, зачи ње на хра на, при су тан је и 
пове ћан унос соли, угље них хидра та, 
услед чега код паци је на та има мо дијаг но
сти ко ва ну хипер тен зи ју и шећер не боле
сти. Хро нич но смо изло же ни стре су, при
сут на је и сма ње на физич ка актив ност, и 
сви ти фак то ри  могу узро ко ва ти  поја ву 
акут ног инфарк та мио кар да и акут ног 
можда ног уда ра. То су неме боле сти и 
мани фе сту ју се тек кад дође до ком пли
ка ци ја и зато су од пре суд ног зна ча ја кон
тро ле здрав стве ног ста ња, одно сно пре
вен тив ни пре гле ди, обја шња ва др Митић.

У ово не дељ ној акци ји, која је тра ја ла од 
1. до 7. апри ла, уче ство ва ло је осам лека
ра и десет меди цин ских сеста ра, а њихов 
рад коор ди ни са ли су дирек тор др Жив ко 
Врцељ и глав на сестра Вери ца Вола ре
вић.

У Општој бол ни ци Срем ска Митро ви ца, 
за 150 паци је на та ура ђе но је 105 интер
ни стич ких пре гле да и 72  пре гле да уха, 
грла и носа. У Дому здра вља Рума интер
ни стич ке пре гле де оба ви ло је 96 гра ђа на, 
Ири гу 13, док је у Шиду ту могућ ност иско
ри сти ло 47 гра ђа на.

Б.Сремчић

Превентивнипрегледиуинтернистичкојамбуланти

ЛекариисестреуОРЛамбуланти
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:СВЕТСКИДАНЗДРАВЉА

Важностпримарне
здравственезаштите

У четвр так 4. апри ла у про сто ри
ја ма Заво да за јав но здра вље 
Срем ске Митро ви це, одр жа

на је кон фе рен ци ја за меди је чији је 
циљ наја ва обе ле жа ва ња Свет ског 
дана здра вља 7. апри ла. Ово го ди
шњи Свет ски дан здра вља ће има ти 
сло ган При мар на здрав стве на зашти
та  основ уни вер зал не покри ве но сти 
здрав стве ном зашти том. На кон фе
рен ци ји за меди је су изне ти резул та
ти ана ли зе кадров ске обез бе ђе но сти 
Срем ске Митро ви ца.

– На осно ву пода та ка доби је них ана
ли зом закљу чи ли смо да у здрав стве
ној зашти ти одра слог ста нов ни штва 
није задо во ља ва ју ћа покри ве ност 
гра ђа на лека ри ма. Ми у том сми слу 
тре ба да ради мо на што већој обзбе
ђе но сти наших здрав стве них уста но
ва када су кадро ви у пита њу. Оста ле 
слу жбе које смо ана ли зи ра ли, као што 
су Деч ји дис пан зер, Школ ски дис пан
зер и Слу жба за здрав стве ну зашти ту 
жена, као и Сто ма то ло шка здрав стве
на зашти та пока за ли су да је покри ве
ност на задо во ља ва ју ћем нивоу, изја
ви ла је док тор ка Бран ка Мал ба шић, 
начел ни ца за пла ни ра ње и орга ни за
ци ју здравствне зашти те Инсти ту та за 
јав но здра вље.

На резул та те истра жи ва ња које је 
ура дио Завод за јав но здра вље у делу 
здрав стве ног сра ња ста нов ни штва, 
освр нуо се и начел ник Град ске упра ве 

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

– Ана ли за здрав стве ног ста ња ста
нов ни штва коју је радио Завод за јав но 
здра вље  је дала подат ке где се виде 
пома ци и након пре вен тив них пре гле
да. Град је стао иза свих тих пре вен
тив них пре гле да, као и кроз актив но сти 
на поди за њу доступ но сти здрав стве не 
зашти те. Има ли смо ситу а ци ју да смо 
у јед ном тре нут ку пре три годи не оста
ли ускра ће ни кадров ским пла ном за 
док то ре на селу, Град је у том слу ча ју 
одмах реа го вао и пре у зео финан си ра
ње 10 лека ра у сео ским амбу лан та ма. 
Издво је но је у том слу ча ју пре ко 15 
мили о на дина ра. 

Тако ђе, начел ник Мир нић је након 
усва ја ња новог зако на о здрав стве ној 
зашти ти истакао пла ни ра но спа ја ње 
и ства ра ње јед ног новог здрав стве
ног цен тра, који би чини ли доса да шњи 
рад ни ци Дома здра вља и Опште бол
ни це. Он је том при ли ком обе ћао да 
ће локал на само у о пра ва обез бве ди ти 
доступ ност здрав стве не зашти те свим 
гра ђа ни ма, и то све док сама реа ли за
ци ја те нове уста но ве не буде реше на.

– Гаран ту јем нашим сугра ђа ни ма 
да ће сви има ти лека ре, а како смо 
наја ви ли у селу Раден ко вић и пове ћа
ну при сут ност лека ра на три дола ска 
недељ но. Под се тио бих да је у току 
рекон струк ци ја амбу лан те у Раден
ко ви ћу, а до кра ја годи не нас оче ку

је и изград ња нове амбу лан те у селу 
Шашин ци и ком плет на сана ци ја амбу
лан ти у Заса ви ци I и Заса ви ци II. Овим 
бисмо зао кру жи ли при чу што се тиче 
уре ђе ња гра ђе вин ских обје ка та, свих 
амбу лан ти, самим тим и доступ но сти 
здрав стве не зашти те, рекао је Мир
нић.

Миро сла ва Шево, дирек то ри ца Дома 
здра вља, је овом при ли ком иста кла 
важност пре вен тив них пре гле да, али 
и ода зи ва ња гра ђа на. Јер, по новом 
зако ну о здрав стве ној зашти ти, пред
ви ђе но је да, ако се осо ба не ода зо ве 
три пута на позив за пре вен тив ни пре
глед, а обо ли од боле сти обу хве ће не 
скри нин гом, пла ћа ће 35 про це на та за 
лече ње.

– Захва љу ју ћи локал ној само у пра
ви, сачу ва ли смо 10 лека ра, јер је Град 
иза шао у сусрет и одлу чио да обез бе ди 
сред ства и за њихо ве пла те. Кон крет
но, то су лека ри који су били изба че ни 
из новог кадров ског пла на. Тру ди мо 
се да пру жи мо здрав стве ну зашти
ту и у селу и гра ду. При мар на здрав
стве на зашти та је јед на кари ка у самој 
здрав стве ној зашти ти. Пре вен ци ја је у 
при мар ној здрав стве ној зашти ти нај
ва жни ји део. Ту ради мо пре вен тив не 
пре гле де за кар ци но ме дебе лог цре ва, 
дој ку, грлић мате ри це, скри нинг за кар
ди о ва ску лар не боле сти, за дија бе тес, 
и депре си ју, иста кла је Шево.

З.Поповић

Саконференцијезамедије
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ФОЛКЛОРНИКАРАВАНПОМИТРОВАЧКИМСЕЛИМА

Очувањетрадиције

И ове годи не Цен тар за кул ту
ру „Сир ми у март“ и Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Гра да Срем

ска Митро ви ца, наста вља ју сарад
њу у орга ни зо ва њу кон це ра та град
ског фол клор ног ансам бла „Бран ко 
Ради че вић“, по сели ма са тери то ри је 
Срем ске Митро ви це.

Ове годи не, цело ве чер њи кон церт 
фол кло ра, уз прат њу Народ ног орке
стра, одр жан је нај пре у Кузми ну, 
ода кле је „фол клор ни кара ван” кре
нуо пре три годи не, а где су се овог 
пута публи ци пред ста ви ли и дома ћи
ни  орке стар хар мо ни ка и фол клор
ни ансамбл Кул тур ног цен тра Кузмин. 
Потом је кон церт одр жан и у Дому 
кул ту ре у Раден ко ви ћу, где је град ски 
фол клор ни ансамбл насту пио први 

пут. Вође ни иде јом о изјед на ча ва њу 
ква ли те та живо та на град ском и сео
ском под руч ју, орга ни за то ри пла ни
ра ју да се до почет ка лета кон цер ти 
одр же у још неко ли ко села.

– Жеља нам је да се мла ди ани ми
ра ју и покре не рад фол клор них сек ци
ја ради очу ва ња тра ди ци је и раз во ја 
кул ту ре и фол клор ног ства ра ла штва, 
посеб но у сели ма у који ма ова кве 
сек ци је не посто је. Поди за ње ква ли
те та живо та на сео ском под руч ју под
ра зу ме ва бога те кул тур не садр жа је 
које има град, па је за оче ки ва ти да 
се уско ро и дру ге уста но ве кул ту ре 
у већем оби му, пред ста ве у митро
вач ким сели ма. Ула же мо напо ре да 
ожи ве сео ски домо ви кул ту ре, и да 
поно во поч ну са радом фол клор не и 

драм ске сек ци је, које већ годи на ма не 
посто је у већи ни наших села – каже 
Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је 
за рурал ни раз вој.

Фолклорникараван

ПетарСамарџић

РУМСКИЧАЈУ8

НаступБеоградскогтриа
У настав ку про лећ ног 

циклу са музич ког 
про гра ма „Чај у 8“ у 

Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“ у Руми, свој кон
церт је 4. апри ла  одр жао 
„Бео град ски трио“.  

Трио  је настао 2015. 
годи не и чине га про фе си
о нал ни музи ча ри, а ујед но  
и сту ден ти док тор ских ака
дем ских изво ђач ких сту ди
ја на бео град ском Факул
те ту музич ке умет но сти. 
То су вио ли ни ста Душан 
Пана јо то вић, вио лон че ли
ста Иван Јарић и пија ни ста 
Игор Дра же вић. 

Назив триа је настао из 
наме ре да се сачу ва сећа
ње на исто и ме ни трио, 
који је у Бео гра ду осно ван 
1964. годи не, и тако наста
ви тра ди ци ја изво ђе ња 
ком по зи ци ја писа них за 
овај састав. 

Чла но ви „Бео град ског 
триа“ су афир ми са ни изво
ђа чи савре ме не срп ске 
музи ке, али су и сарад ни ци 
на изво ђе њу сту дент ских 
испит них радо ва из ком по
зи ци је, те су се овим сво јим 
репер то а ром и пред ста ви
ли број ној рум ској публи ци.

С.Џ.
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УДРУЖЕЊЕЖЕНА„ШИДИЈАНКЕ“

Фестивалцвећа
На пла тоу испред Кул тур нообра

зов ног цен тра, у неде љу 7. апри
ла, у орга ни за ци ји Удру же ња 

жена „Шиди јан ке”, одр жан је Фести вал 
цве ћа.

– Пово дом про сла ве десе то го ди
шњи це од осни ва ња Удру же ња, орга
ни зо ва ли смо тре ћи по реду Фести вал 
цве ћа. У окви ру Фести ва ла, има ли смо 
три на ест штан до ва са цве ћем и оста
лим цвет ним дета љи ма и све је у зна ку 
про ле ћа. Био је посе ћен и има ли смо 
про грам као и сва ке годи не. Део про
гра ма је био и избор за нај леп шу фри
зу ру, има ли смо мод ну реви ју, где смо 
пред ста ви ли два бути ка и спе ци јал ну 
мод ну реви ју, коју је при пре ми ло Ама
тер ско позо ри ште „Бра ни слав Нушић”, 
са моде ли ма из пред ста ве „Бал вам пи
ра“. Мислим да је публи ка све то лепо 
при ми ла. Била је ту и пле сна гру па, 

која је упот пу ни ла  про грам. Ми смо 
задо вољ ни како је све про шло – каже 
Мили ца Раке тић из  „Шиди јан ки”.

Штан до ви су били шаре ни, како од 
цве ћа, тако и од свих про из во да који 
су се на њима нашли. Било је наки
та, укра сних кути ја у тех ни ци деку
паж, веже них блу за, осли ка них фла
ша. Ипак, нај ви ше пажње при ву кло је 
цве ће, које се могло и купи ти. Бран ка 
Ради вој шић из Бачи на ца узга ја цве ће 
као додат ни посао.

–  У пону ди имам сит ни расад, кру
пан расад, пето ни је, чоко ти ће, мушка
тле, суфри ни је. Све га имам, цене се 
кре ћу од 50 до 400 дина ра, зави се од 
про из во да и сак си је, а про да ја је ишла 
одлич но – каже Бран ка.

Радо ве у тех ни ци деку паж, на Фести
ва лу је пону ди ла Гор да на Видо вић.

– Мени је овај посао више хоби и 

тера пи ја. Ту су држа чи за убру се, чет
ке, под ме та чи. Цене се кре ћу од 300 до 
1.800 дина ра – рекла нам је Гор да на.

Пажњу су при ву кле и деко ра тив не 
фла ше, и то на један посе бан начин, 
јер су уни кат не. Гора на Вуче но вић, 
поред изу зет не кре а тив но сти, има и 
вели ко стр пље ње када су у пита њу 
ове нео бич но укра ше не фла ше.

– Раз ли чи те су тех ни ке засту пље
не, као и раз ли чи ти мате ри ја ли. Рад 
на јед ној фла ши зави си од тех ни ке. 
За један затва рач за теглу, тре ба ло 
ми је три сата да га ура дим. Фир ме ми 
нару чу ју ком пле те за репре зен та ци ју, а 
радим и про грам за сла вља – обја сни
ла је Гора на.

Недељ но попод не завр ше но је доде
лом захвал ни ца уче сни ци ма Фести ва
ла.

Д.Попов

БранкаРадивојшић ГорданаВидовић МилицаРакетић

Једанодштандовасацвећем
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САРАДЊАОПШТИНАШИДИБЕОЧИН

Управљање
општинскомимовином

У Бео чи ну је у петак, 5.  апри ла 
одр жа на кон фе рен ци ја за меди
је, на којој је пред ста вљен један 

зна ча јан про је кат – „Имо ви на локал не 
само у пра ве  важна кари ка локал ног 
еко ном ског раз во ја Фаза II”.

Општи циљ про јек та је под сти ца ње 
локал ног еко ном ског раз во ја и уна пре
ђе ње пру жа ња јав них услу га гра ђа ни
ма и бизнис сек то ру, успо ста вља њем 
ефи ка сни јег упра вља ња општин ском 
имо ви ном. Про је кат је наста вак исто и
ме ног про јек та импле мен ти ра ног кроз 
про грам ЕУ„Exchan ge 4“, током којег 
су Бео чин и Шид зна чај но уна пре ди ли 
посто је ће ста ње у обла сти упра вља ња 
општин ском имо ви ном и упи са ли пра
во јав не сво ји не на више од 4.500 једи
ни ца непо крет но сти.

Овај про је кат ће додат но уна пре
ди ти прет ход но постиг ну те резул та те 
кроз уна пре ђе ње закон ског окви ра за 
упра вља ње општин ском имо ви ном, 
успо ста вља ње про це ду ра за пре нос 
пра ва кори шће ња општин ске имо ви не 
на дру ге локал не инсти ту ци је/уста но
ве, затим, кроз фор ми ра ње реги стра 
(базе) пода та ка о земљи шту у јав ној 
сво ји ни, као и кроз јача ње капа ци те та 
запо сле них у општин ским упра ва ма у 
обла сти упра вља ња имо ви ном.

Општи не Бео чин и Шид су добит ни
це јед ног, од укуп но 18 про је ка та који 
су одо бре ни кроз грант шему „Exchan
ge 5“ про гра ма, чија вред ност изно си 
166.089,17 евра, од чега ће Европ ска 
уни ја финан си ра ти 149.480,25, евра. 
Реч је о дру гој фази  про јек та, који је 
тако ђе финан си ра ла Европ ска уни ја.

На кон фе рен ци ји су се обра ти ли 

пред сед ник Општи не Бео чин, Митар 
Милин ко вић, Маја Гуду рић, чла ни ца 
Општин ског већа за при вре ду, пољо
при вре ду, рурал ни раз вој, кому нал не 
делат но сти и инфра струк ту ру, заме
ник начел ни ка Општин ске упра ве Шид 
Ром ко Папу га, и извр шна дирек тор ка 
Цен тра за рав но мер ни реги о нал ни 
раз вој Цен TриР, Ване са Бел кић.

– Општи на Шид је поно во у про јек ту 
са ста рим парт не ри ма. У ситу а ци ји смо 
да сред стви ма Европ ске уни је одра ди
мо оно што нам је закон ска оба ве за, 
а са дру ге стра не што нам је зада так, 
а то је да у Општи ни Шид упот пу ни мо 
све оно што је у циљу бољег раз во ја 
локал не само у пра ве. Надам се, да ће 
у овом пери о ду од 15 месе ци коли ко 
тра је про је кат, све актив но сти које су 

зацр та не бити испу ње не у роко ви ма и 
да ћемо на кра ју бити задо вољ ни, не 
само ми који тај про је кат носи мо, него 
и гра ђа ни. Самим тим ћемо оправ да
ти све оно што је уло же но, а с дру ге 
стра не, у неком дру гом пери о ду ћемо 
можда кон ку ри са ти и за неке дру ге 
про јек те из сред ста ва Европ ске уни
је – изја вио је Ром ко Папу га, заме ник 
начел ни ка Општин ске упра ве у Шиду.

Извр шна дирек тор ка Цен тра за рав
но мер ни реги о нал ни раз вој Цен ТриР, 
Ване са Бел кић гово ри ла је о фаза ма 
овог про јек та.

– Ово је дру га фаза про јек та који 
спро во ди Општи на Бео чин и Општи на 
Шид. Ми смо кроз прву фазу успо ста
ви ли основ ну еви ден ци ју општин ске 
имо ви не у ове две општи не, а сада 
иде мо корак даље. То ће под ра зу ме ва
ти попис обје ка та на тере ну, про це ну 
вред но сти тих обје ка та, утвр ђи ва ње 
фак тич ког ста ња, фор ми ра ње општин
ских база о општин ској имо ви ни. После 
тога ћемо ради ти на при пре ми про јект
нотех нич ке доку мен та ци је, за оза ко
ње ње бес прав но сагра ђе них обје ка та 
јав не наме не у обе ове општи не. Ради
ће мо и на еду ка ци ји локал них слу
жбе ни ка за упра вља ње општин ском 
имо ви ном и усва ја ње нових локал
них одлу ка, које ће се одно си ти на 
регу ли са ње пра ва и оба ве за изме ђу 
општин ских упра ва и њених кори сни ка 
имо ви не, а то су локал не инсти ту ци је. 
Доне ће мо још јед ну оду ку, о поступ ку 
дава ња ста но ва на кори шће ње који су 
у сво ји ни општи не – поја сни ла је Ване
са Бел кић. 

Д.Попов

МајаГудурић,МитарМилинковић,РомкоПапуга,ВанесаБелкић

Надамсе,даћеуовом
периодуод15месеци
коликотрајепројекат,
свеактивностикоје
сузацртанебити

испуњенеуроковима
идаћемонакрајубити
задовољни,несамоми
којитајпројекатносимо,
негоиграђани,изјавио

јеРомкоПапуга,
заменикначелника
Општинскеуправе

уШиду
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МОНАХИЊЕИЗСРПСКИХВЛАДАРСКИХПОРОДИЦА(4)

Калуђерицеидржавнице

Жена кне за Лаза ра, Мили ца, 
достојнаславеивеомамудра
мати(Милица),којајепрева

зилазила многе изабране матере,
оставши, као што каже Соломон,
храбражена,ималајесвеврлине,као
штознајусвиокоњекојисупоцрпли
милост из њезине руке и који су се
надалидајепримеславна (Кон стан тин 
Фило зоф). Након косов ске поги би је, у 
вео ма тешким вре ме ни ма, оди гра ће 
изу зет но зна чај ну уло гу за срп ски 
народ. Како су Сте фан и Вук били 
мало лет ни, Мили ца ће поста ти вла
дар ка поро бље не земље. Изме ђу 
оста лих дужно сти на које је срп ски 
двор био оба ве зан, Мили ца је била 
при ну ђе на да сво ју нај мла ђу кћер 
Оли ве ру, да у харем осман ског султанa 
Баја зи та I. Уз при ста нак патри јар ха и 
све штен ства Оли ве ра је поста ла жена 
тур ског вла да ра. Након Сте фа но вог 
пуно лет ства, Мили ца се зака лу ђе ри
ла, 1393, но, и као мона хи ња Јев ге ни ја 
и даље је била стуб држав нич ких 
посло ва. Иако калу ђе ри ца, за Дубров
ча не је била госпођа кнегињаМили
ца, госпођа кнегињаРашке, госпођа
новобрска кнегиња (Пур ко вић). Пред 
смрт је при ми ла мона шки завет вели ке 
схи ме и доби ла ново име, Ефро си ни ја. 
Кра јем 14. века поди гла је мана стир 
Љубо сти њу у који се пову кла са Јефи
ми јом. Сачу ва на је Повеља у којој се 
наво ди како је удо ви ца кне за Лаза ра 
са сво јим сино ви ма дру ги кти тор Деча
ни ма, јер је мана сти ру повра ти ла раз
гра бље на добра. Кне ги ња Мили ца, 
како наво ди Кон стан тин Фило зоф: зна
ла је и светске (ствари) у којима је
тешкоснаћисе;иполепотибешене

само жена, него и Дисејс многи у
саветима.А коћепобројатибожан
ствене и свештене украсе и дарове
црквамаиманастирима?Косенеће
задивити гледајући такву (њезину)
спрегу саонима који гледају ка једи
номБогу и како делима превазилази
заповести; и ишла је напред на све

већа (дела). Иза себе је оста ви ла 
седам доку ме на та прав ног карак те ра, 
међу тим, међу њима има и лите рар
них еле ме на та, од којих је нај зна чај ни
ја Дечанскаповеља (Грко вић). О две
ма изу зет ним жена ма, Јев ге ни ји и 
Јефи ми ја, оста вио је све до чан ство 
Гри го ри је Цам блак. УСловуопреносу

моштију свете Петке из Трнова у
ВидиниСрбијуЦам блак исти че њихо
ву изра зи ту сна гу и мудрост и скре ће 
пажњу на  Јев ге ни ји ну и Јефи ми ји ну 
мол бу сул та ну Баја зи ту о пре но су 
мошти све те Пет ке у Срби ју.

Дом кне за Лаза ра оди сао је изу зет
ном побо жно шћу. Мона хи ња Тео до си
ја, чије крште но име беше Дра ги ња, 
била је сестра кне за Лаза ра. Она се 
после 1381. годи не, а по смр ти сво га 
мужа Мусе пока лу ђе ри ла и доби ла 
име Тео до си ја. Сази да ла је жен ски 
мана стир и у њему цркву Бого ро ди цу 
(Вход Бого ро ди це), бли зу гра да Брве
ни ка на уто ку Брве ни це у Лаб (Весе ли
но вић). Мара, удо ви ца Вука Бран ко ви
ћа, тако ђе се пову кла у мона шки живот 
и поне ла је име Мари на. Лаза ре ва 
кћер ка, Јеле на Бал шић, поди гла је 
цркву у Зети, у сво јој нека да шњој 
држа ви. Ода бра ла је Гори цу, остр во у 
Ска дар ском језе ру, где је поди гла 
Бого ро ди чи ну цркву (Радој чић).

Јеле на, жена деспо та Лаза ра Бран
ко ви ћа, пред крај свог бур ног живо та, 
по Франт зи, умр ла је у Сан та Мау ри 
1473, као мона хи ња Ипо мо на. Пре ма 
локал ном пре да њу, поди гла је мана
стир посве ћен Св. Маври, на исто и ме
ном остр ву јужно од Крфа, пошто се 
спа си ла јед ног бро до ло ма (Ласка рис). 
Анге ли ну, жену Сте фа на Бран ко ви ћа, 
Срп ска црква је увр сти ла у ред све ти
ца. Након смр ти сво га супру га, она је 
са собом стал но носи ла њего ве 
мошти. Прво у Срем, у који доспе ва на 
позив угар ског кра ља 1486, потом у 
изгнан ство у Вла шку, те нано во у 
Срем, када их је поло жи ла у мана стир 
Кру ше дол. Свим сила ма се тру ди ла да 

Пише:дрСнежанаБулат

АнгелинаБранковић
јенесебичнопомагала
светогорскеманастире.

Сасиновимаје
дароваламанастире

Хиландар,
СветиПавлеи

Есфигмен,аподигла
јеицрквупосвећену

Сретењууселу
Крушедолу,укојојје
основалаженски
манастир,гдесе

исамазамонашила

МанастирКрушедол
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очу ва тра ди ци ју дина сти је Бран ко ви
ћа, те је изда ва ла пове ље све то гор
ским мана сти ри ма и пома га ла их Сле
де ћи тра ди ци ју прет ход них срп ских 
вла да ра и вели ка ша, Анге ли на је 
несе бич но пома га ла све то гор ске 
мана сти ре. Са сино ви ма је даро ва ла 
мана сти ре Хилан дар, Све ти Павле и 
Есфиг мен, а поди гла је и цркву посве
ће ну Сре те њу у селу Кру ше до лу, у 
којој је осно ва ла жен ски мана стир, где 
се и сама замо на ши ла. О њеној бри зи 
за мана сти ре све до чи и писмо из 1509. 
годи не, које је упу ти ла москов ском 
кне зу Васи ли ју, у коме га моли да 
помог не руски све то гор ски мана стир 
Све тог Пан те леј мо на. Анге ли на је 
оста ви ла сна жан печат и када је реч о 
при ме ње ној умет но сти сред њег века, 
јер је била вези ља цркве них тка ни на 
(Томин).

Пишу ћи о срп ским калу ђе ри ца ма, 
Милој ко Весе ли но вић с раз ло гом 
поми ње и Мару Бран ко вић, жену сул
та на Мура та II, која се по мно гим зна
ци ма може сма тра ти калу ђе ри цом. 
Годи не 1457. годи не пре у зе ла је кти
тор ство над мана сти ри ма Хилан да
ром и Све тим Павлом на Све тој Гори 
Ато су. Годи не 1469. је уз дозво лу тур
ског сул та на пре не ла мошти Све тог 
Ива на Рил ског из Вели ког Трно ва у 
мана стир Рилу. Годи ну дана касни је 
пла ни ра ла је да посе ти мана стир Све
тог Павла на Све тој Гори Ато су, али ју 
је, пре ма пре да њу, Бого ро ди ца при си
ли ла да се вра ти непо сред но после 
сту па ња на оба лу. У жељи да мана
стир Хилан дар и мана стир Све тог 
Павла не би након њене смр ти оста ли 
без зашти те, зајед но је са сво јом 
сестром Ката ри ном Кан та ку зи ном, 
која је од 1469. годи не бора ви ла код 
ње у Јеже ву, кти тор ство над овим 
мана сти ри ма пре не ла на вла шког вој
во ду Вла да IV Мона ха и њего ве 
наслед ни ке. Њено послед ње почи ва
ли ште, прет по ста вља се, било је у 
Јеже ву или у мана сти ру Бого ро ди це 
Ико си фи ни се (Попо вић).

Мона шки живот жена из срп ских 
сред њо ве ков них дина сти ја, цари це, 
кра љи це, кне ги ње, деспо ти це, жупа
ни це, изу зе тан је и ово су само неки 
при ме ри из бога те про шло сти жен ског 
мона штва. У исто ри ји хри шћан ског 
мона штва, жен ска мона шка тра ди ци ја 
је игра ла важну уло гу, иако она није у 
довољ ној мери ни истра же на, ни пре
по зна та као таква. Као што је при ме
тио Кали стос Вер, када гово ри мо о Св. 
Анто ни ју еги пат ском као „оцу хри
шћан ског мона штва“, ми смо скло ни 
да зане ма ри мо чиње ни цу да је он, пре 
него што се одре као сво јих посе да и 
све та и кре нуо путем аскет ског живо
та, пове рио сво ју мла ђу сестру јед ној 
„зајед ни ци деви ца“, која је по свој при
ли ци већ посто ја ла као орга ни зо ва на 
мона шка зајед ни ца за жене и у том 
сми слу прет хо ди ла слич ним кино виј
ским мушким зајед ни ца ма (Бакић  
Хеј ден). 

Крај

РУМА:КОВИЉКИНШЛИНГЕРАЈ

Везеу89.години

Ковиљ ка Бајић, пен зи о нер ка из 
Руме, први пут је села за маши ну 
да ради бели вез у тре ћој деце ни

ји свог живо та, а љубав пре ма шлин ге
ра ју  тра је до данас. 

Гле да ла је у род ној Сла во ни ји мај ку 
како шлин га, а она је тек након уда је 
у Срем, поже ле ла да се бави тим руч
ним радом.

Данас, у 89. годи ни живи сама и сва
ко га дана везе за маши ном. Нека да 
је ради ла ком пле те, хаљи не, блу зе, 
ношње за кул тур ноумет нич ка дру
штва и дру го. Сада, углав ном везе 
стол ња ке, које покла ња при ја те љи ма.

Пре пет годи на оста ла је без сина 
и пре ста ла да ради. Пау за је тра ја ла 
све до про шлог децем бра, када јој је 
док тор, пошто је има ла здрав стве них 
про бле ма, пре по ру чио да поно во сед
не за маши ну. 

– Послу ша ла сам док то ра, осе ћам 
се боље и вез више не могу да оста
вим. Радим и по неко ли ко сати, када је 
потреб но да завр шим неки стол њак – 
каже тет ка Ковиљ ка, неди жу ћи поглед 
са маши не.

Више се не сећа сва ког свог рада, 
али их пре по зна када их види, јер су 
уни кат ни. За сво је руко тво ри не је на 
изло жба ма доби ја ла и награ де. Данас 
радо ви нису тако ква ли тет ни као нека
да, твр ди она, али се и даље сви оду
ше вља ва ју када виде стол ња ке или 
нешто дру го што иза ђе из њене ради
о ни це.

При чу над маши ном, после белог 
веза, наста вља о рад ним акци ја ма, 
јер је као омла дин ка, са Сла вон ско
Брод ском бри га дом била на изград њи 
Новог Бео гра да. Можда и због тога, 
што се сети ла да је почет ком апри ла 
Дан омла дин ских рад них акци ја.

Сећа се свих дета ља акци ја шког 
живо та из јула и авгу ста 1949. годи не 
у Бео гра ду. Посе ду је завид ну доку
мен та ци ју о изград њи Новог Бео гра
да и чува удар нич ку знач ку са рад не 
акци је.

– Око 200.000 омла ди на ца из свих 
кра је ва Југо сла ви је су од 1948. до 
1950. годи не поди гли Сту дент ски град 
са мен зом и Домом кул ту ре, насе ље 
Тошин бунар са 40 пето спрат ни ца и 
згра ду СИВа, а десе так гра ди ли шта 
било је и у дру гим дело ви ма Бео
гра да. На факул те ти ма архи тек ту ре 
широм Евро пе, изу ча ва се изград ња 
поје ди них обје ка та,   које су сагра ди
ли акци ја ши у Бео гра ду – нагла си ла је 
Ковиљ ка.

На наше пита ње, како оста ти вита
лан и у 89. годи ни одго ва ра да је увек 
води ла уме рен живот, није пуши ла и 
пила и тре ба при па зи ти шта се једе. 

– Ника да нисам пре те ри ва ла, па ни 
данас. Све једем, а нај ви ше воће и 
повр ће – откри ва Ковиљ ка Бајић свој 
рецепт за дуго веч ност и витал ност.

За све важи да тре ба бити акти ван и 
бави ти се оним што волиш.

С.Џакула

КовиљкаБајић:Оштроокоисигурнарука
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МАРКОТУЦАКОВИЋИЗЛАЋАРКАОДГАЈИВАЧЧОНГКИНГРАСЕПАСА

Скупоцени„кинез“
уМарковомдворишту
Поро ди ца Туца ко вић из Лаћар

ка послед њих три де се так годи
на се бави одга ји ва њем паса. 

Жељ ко Туца ко вић је љубав пре ма 
пси ма пре нео и на свог сина Мар ка. 
Има ју сво ју одга ји вач ни цу „Туц ко ранч 
кенел“, која је реги стро ва на пре три 
годи не. Из њихо вог одго ја је оти шло 
мно го паса, у које, како и сами наво де, 
ула жу вели ки труд и љубав. Нај пре су 
има ли легла немач ких бок се ра, затим 
и бул те ри је ра. Сада има ју фран цу
ске бул до ге и јед ну рет ку расу  чонг 
кинг псе. Ова раса паса је позна та и 
под нази вом сечу ан ски ловач ки пас. 
То је древ на раса наста ла у Кини, а 
име су доби ли упра во по тери то ри ји 
са које поти чу  Чонг Кинг. Чонг кин шки 
пси нису наста ли ника квим укр шта
њем раса, већ потуп ном при род ном 
селек ци јом, то је чисто крв на раса. То 
зна чи да су нема ју ника кве генет ске 
про бле ме и да нису скло ни боле сти
ма. Пре ма речи ма Мар ка Туца ко ви ћа, 
за ову расу се заин те ре со вао упра во 
због њене аутен тич но сти, изгле да, 
али и тем пе ра мен та. Ови пси су изра
зи то пле ме ни ти, вер ни, заштит нич ки 
настро је ни пре ма вла сни ку.

– Видев ши карак те ри сти ке ове расе 
паса, коју одли ку је пот пу на аутен
тич ност, поже лео сам да имам чонг
кин шке псе. У сеп тем бру 2018. годи
не смо из Аустри је уве зли муж ја ка и 
жен ку из јед не одга ји вач ни це. Овде 
на Бал ка ну тре нут но нема никог осим 
мене ко гаји ове псе. Знам само да 
има јед на одга ји вач ни ца на Косо ву. 
Ова раса углав ном нема подла ку, због 
вре мен ских усло ва у Кини где је вели
ка вру ћи на. Дла ка им је рет ка, наво ди 
Мар ко Туца ко вић. 

Пре ма Мар ко вим речи ма, ови пси 
су живах ни, лепе гра ђе и доброг тем
пе ра мен та. Дла ка им је жуте, црне 
или боје вишње, тако зва не чери.

Мар ко и његов отац Жељ ко се 
зајед но бри ну о пси ма. А пре ма њихо
вим речи ма, нај ви ше посла око паса 
има пред изло жбу. Пса тре ба нау чи ти 
да се соци ја ли зу је, води ти у шет њу. 
Дре си ра лоп ти ца ма, јер на изло жби 
се гле да, изме ђу оста лог, како пас иде 
са вла сни ком, како сто ји. 

– Цена ових паса се кре ће од 3.000 
до 4.000 евра, зато што су рет ки. Ова 
раса не трпи хлад но ћу, упра во због 
тога што дола зе из топлих и сувих 
кра је ва. Нису скло ни боле сти ма, као 
неке расе које су наста ле укр шта њем. 
Ту нема бри ге, каже Мар ко.

На изло жба ма у Бео гра ду и у Срем
ској Митро ви ци муж јак по име ну Ленг 
је осво јио прва места у кате го ри ји раз
ре да мла дих и расе. Муж јак је био на 

изло жба ма у Бео гра ду. Ту је добио 
прво месту у кате го ри ји првак раз ре
да мла дих и првак расе. 

– Од малих ногу се ради са пси ма, 
тако да он пред изло жбу буде спре
ман, исти че Мар ко. 

Мар ко и његов отац Жељ ко сма тра
ју да човек нај пре мора воле ти то што 
ради, а да јур ња ва за зара дом и нов

цем не би тре ба ло да буде на првом 
месту. С обзи ром на то да код нас не 
посто ји мно го сазна ња о овој раси, 
Мар ко насто ји да се стал но инфор ми
ше, нај че шће путем интер не та, а план 
му је да посе ти и семи нар у Холан ди
ји који је посве ћен упра во овој раси 
паса. 

З.Поповић

МаркоТуцаковићсасвојимпсом
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ССШ„БРАНКОРАДУИЧЕВИЋ“РУМА

Припремеученика
запутуРусију

Ових дана се оба вља ју послед ње 
при пре ме за одла зак уче ни ка ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ на при ја тељ ску 

раз ме ну у Руси ју, у град Сло бод ски, чији су 
уче ни ци са про фе со ри ма већ били гости 
„Бран ко ве“ шко ле.

За Руси ју 14. апри ла путу је осам уче ни ка, 
који су и чла но ви Клу ба Толе ран ци је  Нико
ла Марин, Кри сти на Катић, Мари ја Андрић, 
Мир ја на Коров, Сте фа ни Цико та, Зора на 
Радо вић, Дејан Сер бе џи ја и Мили ца Јоц ко
вић, као и две про фе сор ке Нада Павло вић 
и Ива на Маке вић Чој чић.

– Вели ку захвал ност за помоћ која нам 
је омо гу ћи ла пут у руски град Сло бод ски 
дугу је мо број ним спон зо ри ма, јав ним пред
у зе ћи ма, као и рум ској општи ни која нам је 

дони ра ла 100.000 дина ра. Све оста ло су 
финан си ра ли сами роди те љи. План раз
ме не је кон ци пи ран на посе та ма часо ви ма, 
пред ста вља њу обра зов них систе ма две
ју држа ва, упо зна ва њу кул ту ре и оби ча ја. 
Про грам „Раз ред на раз ред“ се пока зао као 
изу зе тан модел ком би но ва ња фор мал ног и 
нефор мал ног обра зо ва ња, и због тога се и 
даље држи мо тог кон цеп та – каже коор ди
на тор ка раз ме не Ива на Стан ко вић, која је 
посе ту дого во ри ла са коле ги ни цом Анже ли
ком Рисе вом из Руси је.

Нарав но, сло бод но вре ме мла ди ће про
ве сти са сво јим вршња ци ма, сада већ при
ја те љи ма, са који ма ће дру же ње у Руси ји 
тра ја ти осам дана.

С.Џ.

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКА„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“РУМА

Бројчиталацаостаоисти
– Основ ни циљ у про шлој годи ни нам 

је био да се оду пре мо сма ње њу бро ја 
наших чита ла ца, што смо и успе ли, јер 
је број остао исти, али нисмо успе ли 
да га пове ћа мо – рекао је дирек тор 
рум ске Град ске библи о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“ Жељ ко Сто ја но вић, обра
зла жу ћи изве штај о раду на сед ни ци 
Општин ског већа. 

Он је захва лио локал ној само у пра
ви на сред стви ма које доби ја ју за сво
је актив но сти, набав ку књи га, али и за 
финан си ра ње, сада већ тра ди ци о нал
ног про гра ма, када се на почет ку школ
ске годи не, свим уче ни ци ма доде љу ју 
бес плат не члан ске кар те.

Град ска библи о те ка у свом фон ду, 
који је на рас по ла га њу чита о ци ма, има 
ско ро 70.000 насло ва, а лане је наба
вље но 2.395 нових. 

Број чита ла ца се задр жао, било их је 
12.232, као и зна ча јан број посе ти ла
ца библи о теч ких про гра ма, а про шле 

годи не је реа ли зо ва но чак 52, дакле, 
сва ке неде ље по један. 

Углав ном су то биле књи жев не вече
ри, про мо ви са ње књи га пое зи је и 
рома на, али и обе ле жа ва ња дату ма 
веза них за књи жев ност и пое зи ју.

Одр жа не су и тра ди ци о нал ни „Дани 
сло вен ске писме но сти и кул ту ре“ који 
под ра зу ме ва ју госто ва ња рено ми ра
них књи жев ни ка и про фе со ра књи жев
но сти, као и још увек нова „Књи жев на 
коло ни ја“. 

– Све ове актив но сти реа ли зу је мо 
упра во у циљу него ва ња лепе речи и 
афир ма ци ју чита ла штва – иста као је 
дирек тор Сто ја но вић.

Када је реч о изда вач кој делат но сти, 
у мину лој годи ни је обја вље но седам 
насло ва. Град ска библи о те ка редов но 
рас пи су је и свој кон курс, под нази вом 
„Ата на си је Сто ја ко вић“, за први нео
бја вље ни роман.

С.Џ.
ЖељкоСтојановић

УченициБранковешколеуКлубуТ

РУМА

Затворена
Краљевачка
улица

На држав ном путу I Б 
реда број 21 у оба сме ра, на 
део ни ци од Ири га до Руме, 
у окто бру про шле годи не су 
запо че ли радо ви на реха би
ли та ци ји коло во за.

Због изво ђе ња радо ва на 
новој кру жној рас кр сни ци 
путе ва I Б21 и II А120, Рума
ИригКра љев циШабац, тач
ни је код сема фо ра на изла
зу из Руме ка Кра љев ци ма, 
до 1. јула ове годи не на 
сна зи ће бити изме њен 
режим сао бра ћа ја.

Кра ље вач ка ули ца, од 
Глав не ули це до оби ла зни
це око Руме I Б21, ће бити 
затво ре на за сао бра ћај и 
биће дозво љен само улаз и 
излаз ста на ри ма Кра ље вач
ке ули це у Глав ну ули цу. 
Исто вре ме но, улаз и излаз 
на I Б21 ће бити затво рен.

Радо ви су обез бе ђе ни 
аде кват ном сао бра ћај ном 
опре мом и сиг на ли за ци јом.

С.Џ.
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ОВАН: Упор но поку
ша ва те да одло жи те 
сусрет са сарад ни ци
ма, који вам наме ћу 

додат не зах те ве или одре ђе на 
пра ви ла. Добро про це ни те под 
којим усло ви ма тре ба да учи ни те 
послов ни ком про мис или да при
ста не те на одре ђе ни усту пак. 
Делу је те суви ше узне ми ре но и 
има те лош пред о се ћај, на сре ћу 
парт нер уме да вас ора спо ло жи у 
пра вом тре нут ку. 

БИК: Има те добру 
иде ју и јасну визи ју, 
али мора те да про ђе
те кроз раз ли чи те 

тест ситу а ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма. Немој те поти ски
ва ти сво ју инту и ци ју. Поне кад је 
тешко обја сни ти пра ви узрок или 
после ди цу у послов ним дога ђа ји
ма. Ако су ваша осе ћа ња у скла
ду са гла сом разу ма, без диле ме 
посту пи те као што нала же ваша 
савест. 

БЛИЗАНЦИ: Успех у 
послов ним сусре ти ма 
про из и ла зи из добро 
осми шље них пла но ва 

и пре ци зни поте за. Ништа није 
слу чај но, сто га пажљи во ана ли зи
рај те ком плет ну ситу а ци ју. Важно 
је да пра вил но намет не те сво ју 
уло гу у сарад нич ким редо ви ма. 
При жељ ку је те нови емо тив ни 
узлет, спрем ни сте да при ме ни те 
сво ју оми ље ну стра те ги ју осва ја
ња у дру штву воље не осо бе. 

РАК:Нечи ји одго во ри 
могу да се тума че на 
раз ли чи те начи не, 
али ви има те лош 

пред о се ћај и стра ху је те од могу
ћег неу спе ха. Потреб но је да ути
че те на нечи је мишље ње. Нема 
раз ло га да се пона ша те сусре
тљи во пре ма сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је кри те ри ју ме. 
Делу је те суви ше узне ми ре но пр 
поми сли да вас неко емо тив но 
запо ста вља. 

ЛАВ:Уко ли ко вам се 
не допа да нечи је 
пона ша ње, пажљи во 
бирај те речи које 

кори сти те у сусре ту са сарад ни
ци ма. Дипло мат ска нота поне кад 
поста је неиз бе жна у пре го во ри
ма, а послов ни ком про мис пред
ста вља једи но исправ но реше ње. 
Парт нер оче ку је да забли ста те у 
свом пуном сја ју. Можда то пред
ста вља одре ђе ни напор, али увек 
вре ди поку ша ти са добром иде
јом.
 

ДЕВИЦА: Делу је те 
сна ла жљи во и ефи ка
сно у ситу а ци ја ма 
када се реша ва ју 

зајед нич ки послов но – финан сиј
ски инте ре си. Потреб но је да 
осми сли те нови модел пона ша
ња и да под стак не те сво је сарад
ни ке на актив ну уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Раз ми сли те на 
који начин тре ба да обра ду је те 
сво ју поро ди цу, они заслу жу ју 
вашу искре ну накло ност. 

ВАГА: Избе га вај те 
осо бу која уно си нега
тив но рас по ло же ње 
или додат ну кон фу зи

ју у одно су са бли ским сарад ни
ци ма. Уко ли ко вам се ста ло да 
при до би је те нечи је пове ре ње, 
мора те дело ва ти при себ но и у 
скла ду са утвр ђе ним пра ви ли ма 
о сарад њи. Пажљи во ана ли зи рај
те свог парт не ра, како бисте 
боље раз у ме ли ства ри које вам 
можда и оправ да но пре ћут ку је.

ШКОРПИЈА: Упор но 
сми шља те нову стра
те ги ју, али неко дру ги 
делу је ефи ка сни је и 

дели мич но угро жа ва ваше 
послов не инте ре се. Послов ни 
губи так илу стру је вашу тре нут ну 
немоћ да пре ва зи ђе те лош дија
лог са сарад ни ци ма или да се 
супрот ста ви те нечи јем ути ца ју. 
Пре те ра но инси сти ра те на сво јим 
потре ба ма у одно су са воље ном 
осо бом. 

СТРЕЛАЦ:На вама је 
да доне се те завр шну 
реч, која пред ста вља 
добро реше ње или 

пози тив ну пре крет ни цу у послов
ној сарад њи. Осми сли те добру 
стра те ги ју и пока жи те одго вор
ност за сво је поступ ке у дру штву 
сарад ни ка. У сусре ту са воље ном 
осо бом нема потре бе да реа гу је
те импул сив но, кон тро ли ши те 
сво је изне над не изли ве сује те 
или љубо мо ре. 

ЈАРАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју кори сно зна че

ње и пред ста вља ју пози тив ну 
орјен та ци ју. Важно је да сачу ва те 
пове ре ње у одре ђе не сарад ни ке 
и да се при ла го ди те савре ме ни
јим иде ја ма у посло ва њу. У 
сусре ту са бли ском осо бом, нема 
потре бе да спу та ва те сво је емо
тив не жеље или машто ви те иде
је. 

ВОДОЛИЈА: Неко не 
ува жа ва ваше при
мед бе, али раз ли чи
то сти у раз ми шља њу 

и пона ша њу не тре ба да вас 
наво ди на сум њу у сво је спо соб
но сти. Пре и спи тај те све могућ но
сти које има те за сарад њу, увек 
посто ји неко зао би ла зно или 
добро реше ње. Нема раз ло га да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма бли ској осо би.  При хва ти те 
нечи је искре но изви ње ње. 

РИБЕ: Има те ути сак 
да вам недо ста ју поу
зда не инфор ма ци је о 
новим дога ђа ји ма на 

послов ној сце ни или да вам 
изми че добра при ли ка. Довољ но 
сте разум ни да зашти ти те сво је 
инте ре се или да тести ра те 
ризич на реше ња. У одно су са 
воље ном осо бом, избе га вај те 
прин цип неког емо тив ног кажња
ва ња или љубав ног ривал ства 
које вас уда ља ва од зајед нич ких 
пла но ва.

VREMEPLOV
10.април

1849. Вал тер Хунт из Њу јор ка 
је па тен ти рао свој про на ла зак 
 зи хер на длу (при ба да чу). 
1916. Одр жан је пр ви про фе си
о нал ни тур нир у гол фу. 
1930. Пр ви пут је про из ве де на 
син те тич ка гу ма. 

11.април
1945. Осло бо ђе ни су сви за то
че ни ци не мач ког кон цен тра ци
о ног ло го ра Бу хен валд. За 
се дам и по го ди на, ко ли ко је 
ло гор по сто јао, у ње му је уби је
но ви ше од 56.000 љу ди из 18 
европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи 
4.000 Ју го сло ве на, пре те жно 
Ср ба. Да нас је дан се ћа ња на 
жр тве на ци стич ких кон цен тра
ци о них ло го ра. 
1999. У Бе о гра ду је уби јен 
но ви нар Слав ко Ћу ру ви ја, вла
сник ли сто ва „Днев ни те ле
граф“ и „Евро пља нин“. Уби ство 
ни је раз ја шње но.

12.април
1961. Ју риј Алек се је вич Га га
рин, со вјет ски ко смо на ут, 
по ста је пр ви чо век ко ји је 
Зе мљу об ле тео у ко смич ком 
бро ду  са те ли ту Во сток 1. Лет 
је тра јао 108 ми ну та. Га га рин је 
по ле тео са ко смо дро ма Бај ко
нур, а спу стио се на до мак се ла 
Смел ко ва ју жно од Са ра то ва. 
1985. Олим пиј ски ко ми тет 
САДа про гла сио је бој кот 
Олим пиј ских ига ра у Мо скви. 

13.април
1959. До нет је Ва ти кан ски 
едикт ко ји је за бра њи вао ка то
ли ци ма да гла са ју за ко му ни
сте. 
1997. По сле ду жег од ла га ња, 
Па па Јо ван Па вле II по се тио 
Са ра је во. Дуж пу та ко јим је 
тре ба ло да про ђе ње го ва мо то
ри зо ва на ко ло на на ђе не ми не, 
по ста вље не не што ра ни је.

14.април
1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио 
је атен тат на аме рич ког пред
сед ни ка Џор џа Ва шинг то на.
1930. Ру ски пе сник Вла ди мир 
Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски 
из вр шио са мо у би ство у 
Мо скви.

15.април
1923. Ин су лин, ко ји је ка над ски 
на уч ник, но бе ло вац Фре де рик 
Бан тинг, от крио 1921, ушао у 
упо тре бу при ле че њу ди ја бе те
са. 
1979 . У зе мљо тре су на Цр но
гор ском при мор ју по ги ну ло 
ви ше од 100 осо ба, око 600 
по вре ђе но, а ви ше од 80.000 
оста ло без ку ћа.

16.април
1964. Де ве то ро љу ди у Бри та
ни ји осу ђе но на ка зне за тво ра 
од 25 до 30 го ди на због уче шћа 
у ве ли кој пљач ки во за 1963. 
Је дан од глав них ак те ра „пљач
ке сто ле ћа“ Ро налд Бигз ус пео 
да по бег не из за тво ра и стиг не 
у Бра зил, где је жи вео до ма ја 
2001, ка да се пре дао Ско тланд 
Јар ду.

HOROSKOP

Среда,10.април(28.март)
Пре по доб ни Ила ри он Испо вед
ник (Прво бде ни је)

Четвртак,11.април(29.март)
Пре по доб ни Мар ко Аре ту ски

Петак,12.април(30.март)
Пре по доб ни Јован Лествич ник 
(Дру го бде ни је)

Субота,13.април(31.март)
Све ти све ште но му че ник Ипа ти
је Ган гриј ски 

Недеља,14.(1)април
Пре по доб на Мари ја Егип ћан ка

Понедељак,15.(2)април
Пре по доб ни Тит Чудо тво рац

Уторак,16.(3)април
Пре по доб ни Ники та Испо вед
ник

Crkveni
kalendar

• И ми коња за бруку
имамо.
• Дигла се велика пра
шина,јестедобаралије
коњ.
•Накоњусмо–магарци
предахните.

Кремкоцке
саванилом
Састојци: 400 мили ли та

ра мле ка, 400 мили ли та ра 
слат ке павла ке, 12 каши ке 
шеће ра, 2 вани лин шеће ра, 
пудинг од вани ле (не кува
ти), екс тракт вани ле, 1215 
петит кек са

Припрема: Умо чи те кекс 
у мле ко па ређај те у калуп. 
У посу ду ста ви те мле ко, 
слат ку павла ку, шећер, 
вани лин шећер и пудинг па 
уму ти те. На кра ју додај те 
екс тракт вани ле па сме су 
ста ви те на кекс и добро рас
по ре ди те. Пре ко нарен дај те 
чоко ла ду или поспи те кака
ом.Оста ви те колач у фри жи
де ру да се охла ди око два 
сата, па послу жи те.



34 10. APRIL 2019.  M NOVINE СПОРТ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Борбазаевропскуелиту

У субо ту, 6. апри ла оди гран је кошар ка шки 
вечи ти дер би. Зве зда је раз мон ти ра ла 
Пар ти зан пред сво јом публи ком у крца тој 

хали Александар Николић. Овом побе дом 
црве нобели су избо ри ли место у фина лу плеј
офа реги о нал не АБА лиге.

Као и сва ки дер би, и овај није могао да про ђе 
без чар ки и пре пу ца ва ња пре меча. Било је 
пови ка на суди је, на супрот ни табор и свих 
оста лих буда ла шти на које доко ним спорт ским 
функ ци о не ри ма могу да пад ну на памет. Рекло 
би се, кла сич на увер ти ра пред нај ве ћи срп ски 
дер би, без обзи ра на то да ли се ради о фуд ба
лу, кошар ци или пљу ва њу у даљ. Ипак, сти че 
се ути сак да су тре не ри обе еки пе желе ли да 
све то ста ве по стра ни и да се фоку си ра ју на 
кошар ку коли ко могу. Тре ба неко да оста не нор
ма лан и уљу дан у мору бла та које се запа ти ло 
у нашем спор ту гене рал но.

Прва два меча у плејоф сери ји изме ђу Зве
зде и Пар ти за на су обе ћа ва ла спек такл у тре
ћем окр ша ју. Зве зда је у првом мечу на дома
ћем тере ну сла ви ла после про ду жет ка. „Јунак“ 
утак ми це је био Пар ти за нов играч Ђор ђе Гагић, 
који је глу пим неспорт ски фау лом, уз пого дак 
Беро на, покло нио про тив ни ку пет пое на у 
послед њем мину ту.

У дру гом мечу виде ли смо мрша ву игру пуну 
про ма ша ја, али се опет ушло у узбу дљи ву 
завр шни цу. Пар ти зан је на кра ју сла вио са три 
пое на раз ли ке и све је било спрем но за спек
такл у мај сто ри ци. Али спек та кла није било.

Пар ти зан је одва љен са 21 пое ном раз ли ке. 
Шта се деси ло? Неко струч ни ји ће сигур но зна
ти да обја сни. Чиње ни ца је да је Зве зда од 
почет ка до кра ја меча била доми нант на и да су 
игра чи госту ју ћег тима дело ва ли као овце на 
лива ди. Ништа им није пола зи ло за руком, а на 
тре нут ке су дело ва ли пот пу но изгу бље но. У 
јед ном момен ту се у пре но су чуо и Трин ки је ри, 

који је на пау зи игра че под се ћао на част и 
образ. На кра ју, када имаш про це нат шута од 
30 одсто, можеш само да се спа ку јеш и кажеш 
до виђе ња.

Зве зда иде на Будућ ност у фина лу АБА лиге. 
Улог је огро ман, пла сман у Евро ли гу сле де ће 
сезо не. Нема сум ње да нас чека пуно узбу ђе ња 
у самој завр шни ци. Чиње ни ца је да је бео град
ска еки па била нај о збиљ ни ја у ово го ди шњем 
так ми че њу у реги о нал ној лиги. Ство ри ли су 
добар тим који је доми ни рао са само јед ним 
пора зом у сезо ни. Циљ је сва ка ко повра так у 
европ ску ели ту. Чека нас фина ле пуно тен зи ја. 
Надај мо се само без мно го инци де на та и при
ти са ка. Ако је то уоп ште могу ће.

И на кра ју, јед на вест која нема везе са АБА 
лигом, али има са кошар ком. Пре 40 годи на, 5. 
ари ла 1979. годи не КК „Босна“ је поста ла првак 
Евро пе. У фран цу ском Гре но блу, „Босна“ је 
побе ди ла ита ли јан ски „Емер сон“ из Варе зеа са 
96:93 и поста ла први југо сло вен ски клуб који се 
попео на кров Евро пе.

У исто ри ју су ушли: Жар ко Вара јић, Мир за 
Дели ба шић, Дра ган Зрно, Саба ху дин 
Била ло вић, Сабит Хаџић, Све ти слав 

Пешић, Рат ко Радо ва но вић, Нихат Изић, Анте 
Ђогић, Боро Вуче вић, Бошко Боси о чић и Пре
драг Бена чек. Жар ко Вара јић је у фина лу 
пости гао 45 пое на и поста вио рекорд у финал
ним утак ми ца ма који до данас није обо рен. Са 
клу пе их је пред во дио 32годи шњак Бог дан 
Тање вић. После „Босне“, југо сло вен ски клу бо
ви су били прва ци Евро пе још пет пута.

Нажа лост, КК „Босна“ данас није ни бле да 
сен ка слав ног клу ба из про шлог века. У дуго ви
ма су до гуше, нај го ри су тим у лиги са само 
јед ном побе дом и испа да ју у нижи ранг. Оста ло 
је само сећа ње на гене ра ци ју која је поко ри ла 
Евро пу и утр ла пут ка врху Југо пла сти ци, Цибо
ни и Пар ти за ну.
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СУБОТИШТЕ

Такмичење
риболоваца

На језе ру „Срем ска оаза” 
у Субо ти шту, кра јем мар та 
поче ла је нова рибо ло вач
ка сезо на. Како су нам рекли 
орга ни за то ри из Удру же ња 
рибо ло ва ца „Доњи Товар ник” 
све пози ци је за пеца ње биле 
су попу ње не, а попу ње на су 
места и за наред на два так ми
че ња у апри лу. Сун чан викенд 
при ву као је и вели ки број гле
да ла ца на језе ро, а десет тро
чла них еки па укуп но је уло ви
ло 199,585 кило гра ма рибе. 

Прво место, при па ло је еки
пи добро позна тој гле да о ци ма 
на језе ру ЦТ „Гво зде на папри
ка“ из Бре ста ча, за упе ца них 
63,415 кило гра ма рибе, а Бре
ста ча ни ма је при па ла и награ
да за нај ма њу уло вље ну рибу, 
тешку све га 2,460 кило гра ма. 
Дру го место осво ји ла је еки па 
ЦТ „Анди ја мо“ из Пећи на ца, 
који су уло ви ли укуп но 44,175 
кило гра ма рибе, а осво ји ли су 
награ де и за прву уло вље ну 
рибу и нај ве ћу уло вље ну рубу 
тешку 7,4 кило гра ма. На тре
ћем месту нашла се еки па ЦТ 
„Мака ли ћи“ из Шима но ва ца, 
који су уло ви ли 21,825 кило
гра ма рибе.

Након уру че ња награ да 
дру же ње је наста вље но на 
руч ку, који је за све уче сни ке 
при ре дио орга ни за тор так ми
че ња Удру же ње рибо ло ва ца 
„Доњи Товар ник“.

АТЛЕТИКА

Полумаратон

Атле ти чар ка АК „Срем“ 
Алек сан дра Коста ди но вић  
осво ји ла је дру го место на 3. 
полу ма ра то ну у Кова чи ци. 
Она је ста зу од 21,1кило ме та
ра по изу зет но јаком ветру, 
пре тр ча ла за 1:38:07 и након 
непри јат не повре де, успе шно 
поче ла сезо ну трка на дру му.

Б.К.

АлександраКостадиновић
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РУМА
КупСрбијеурагбију

Дру ги тур нир Купа Срби је у 
раг би ју за јуни о ре, одр жан је у 
Руми 6. апри ла, а поред дома
ћи на, еки пе „Пано ни ја“, уче
ство ва ли су још „Дина мо“ из 

Пан че ва и „Црве на зве зда“ из 
Бео гра да.

Ово је, до сада, био нај не и
зве сни ји тур нир и ко ће бити 
побед ник одлу чи ва но је у 

послед њим тре ну ци
ма мече ва. На кра ју 
утак ми ца, нај ви ше 
бодо ва су  осво ји ли 
раг би сти „Дина ма“, 
дру га је рум ска „Пано
ни ја“, а тре ћа „Црве на 
зве зда“. 

Послед њи тур нир 
се игра у Пан че ву, где 
ће бити одлу чен и 
кона чан поре дак Купа 
Срби је за 2019. годи
ну. С.Џ.

Ердевик: Ерде вик 2017 – 
Борац 5:0; Шид: Јед но та – ОФК 
Бачин ци 4:0; Моровић: Једин
ство (М) – Син ђе лић 8:1; Љуба: 
Једин ство (Љ) – ОФК Бин гу ла 
4:1; Батровци: Омла ди нац (Б) 
– Напре дак 1:7; Беркасово: 
Сре мац – Гра ни чар 3:1. 

01. Сре мац 13 11 1 1 53:15 34
02. Јед но та 13 10 1 2 46:11 31
03. Ерде вик 13 8 3 2 33:12 27
04. Једин .(Љ) 13 7 3 3 30:20 24
05. Напре дак 13 6 2 5 29:21 20
06. Једин . (М) 13 5 4 4 32:24 19
07. Син ђе лић 13 4 3 6 27:29 15
08. Гра ни чар 13 3 4 6 19:22 13
09. ОФК Бачин. 13 4 1 8 21:32 13
10. Омла д. (Б) 13 4 1 8 24:37 13
11. ОФК Бин г. 13 3 2 8 14:33 11
12. Борац 13 0 1 12 8:80 1

Краљевци: Једин ство (К) – 
27.Окто бар 3:1; Стејановци: 
Борац – Гра н. 2:2; Никинци: 
Полет – Сре мац 1:7; Нерадин: 
Вој во ди на – Једин . (Ру) 0:6; 
Хртковци: Хрт ков ци – Фру шко г. 
1:0; Једин. (Пл) је био сло бо дан 

01. Сре мац 13 9 3 1 40:13 30
02. Хрт ков ци 13 9 1 3 27:17 28
03. Фру шко г. 13 7 4 2 31:15 25
04. Једин . (Ру) 13 6 6 1 27:13 24
05. Борац 13 7 1 5 35:21 22
06. Једин . (Пл) 12 5 4 3 28:19 19
07. Вој во ди на 13 5 2 6 30:27 17
08. Полет 13 4 2 7 21:38 14
09. Гра ни чар 12 2 1 9 15:27 7
10. 27.Окто бар 12 2 0 10 18:41 6
11. Једин с. (К) 13 2 0 11 12:53 6

ОПШТИНСКАФУДБАЛСКА
ЛИГАШИД

ОФЛРУМА–ИРИГ

Ириг: Рад нич ки – ЧСК 2:0; 
Јазак: Цар Урош – Сло га (К) 
2:1; Нови Сланкамен: Дунав – 
Сло га (М) 1:1; Крчедин: Фру
шко го рац – Пла ни нац 2:0; 
Борац је био сло бо дан. 
01. Рад нич ки 9 6 3 0 21:6 21
02. Дунав 9 6 2 1 15:6 20
03. Цар Урош 9 5 1 3 22:14 16
04. ЧСК 9 4 3 2 18:11 15
05. Фру шко г. 9 4 1 4 15:14 13
06. Сло га (М) 9 3 3 3 20:15 12
07. Борац 8 1 3 4 10:21 6
08. Сло га (К) 9 2 0 7 8:26 6
09. Пла ни нац 9 1 0 8 10:26 3

Бежа ни ја – Син ђе лић 2:2; 
Инђи ја – Зла ти бор 3:0; Рад нич
ки 1923 – Мета лац 0:0; ТСЦ – 
Јавор Матис 4:2; 

Будућ ност – Сло бо да 2:0; 
ОФК Бечеј 1918 – Нови Пазар 
1:2; ОФК Жар ко во – Теле оп тик 
1:0; Траyал – Борац 1:1. 

01. ТСЦ 31 21 8 2 68:21 37
02. Јавор 31 19 6 6 63:31 32
03. Инђи ја 31 18 6 7 51:21 32
04. Рад нич ки 31 14 8 9 36:32 26
05. Мета лац 31 13 10 8 45:32 25
06. Зла ти бор 31 16 2 13 41:33 25
07. Бежа ни ја 31 14 4 13 42:40 24
08. Син ђе лић 31 11 12 8 30:26 23
09. ОФК Жар к. 31 12 8 11 38:38 24
10. Тра јал 31 12 6 13 28:33 22
11. Будућ ност 31 9 9 13 28:35 20
12. Бечеј 1918 31 10 6 15 34:39 18
13. Теле оп тик 31 6 9 16 26:45 14
14. Борац 31 6 8 17 24:45 14
15. Нови Пазар 31 4 8 19 15:56 12
16. Сло бо да 31 5 6 20 16:58 11

Пригревица: Брат ство 1946 
– Цемент 1:2; Сремска Митро
вица: Рад нич ки (СМ) – Хај дук 
1912 0:0; Нова Пазова: Рад нич
ки (НП) – Бач ка 1901 1:2; Пан
чево: Дина мо 1945 – Црве на 
Зве зда 0:0; Челарево: ЧСК 
Пива ра – Дунав 0:0; Бачки 
Јарак: Мла дост – Борац 1:2; 
Павлиш: ОФК Вршац – Кабел 
1:2; Зрењанин: Рад нич ки (З) – 
Желе зни чар 2:0; Омла ди нац је 
био сло бо дан. 

01. Кабел 22 17 2 3 46:15 53
02. Хај дук 1912 21 15 4 2 31:7 49
03. Омла ди нац 21 13 3 5 26:14 42
04. Брат ство 22 12 5 5 36:23 41
05. Дина мо 22 9 7 6 24:16 34
06. Желе зни чар 22 9 5 8 20:18 32
07. Рад н.(З) 22 7 10 5 25:23 31
08. Рад н. (СМ) 22 7 7 8 28:27 28
09. Цемент 22 7 6 9 24:29 27
10. Бач ка 1901 21 8 2 11 24:29 26
11. ОФК Вршац 22 7 4 11 18:24 25
12. Борац 21 7 3 11 27:30 24
13. Дунав 21 5 6 10 26:34 21
14. Мла дост 22 5 6 11 16:33 21
15. Ц. Зве зда 21 5 5 11 16:25 20
16. ЧСК Пива ра 22 4 7 11 19:36 19
17. Рад н. (НП) 22 4 4 14 15:38 16

Ердевик: Сло га (Е) – Поду на
вац 1:4; Мачванска Митровица: 
Под ри ње – ЛСК 3:0; Шајкаш: 
Борац (Ш) – Хај дук (Д) 1:1; Каћ: 
Југо вић – Сло га (Т) 1:0; Чуруг: 
Хај дук (Ч) – Хај дук (Б) 0:2; Кисач: 
Татра – Рад нич ки 2:0; Стара 
Пазова: Једин ство – Први Мај 
1:1; Сре мац је био сло бо дан. 

Мартинци: Борац (М) – Сло
бо да 0:1; Рума: Сло вен – ПСК 
1:2; Љуково: Љуко во – Гра ни
чар 7:2; Попинци: Напре дак – 
Доњи Петров ци 2:0; Кленак: 
Борац (К) – Пар ти зан 0:2; 
Салаш Ноћајски: Будућ ност – 
Желе зни чар 0:4; Голубинци: 
Јадран – Рудар 2:1; Нови Кар
ловци: Полет – Купи но во 3:0 
пре кид. 

01. Желе зни ч. 20 14 5 1 45:7 47
02. Сло бо да 20 15 2 3 39:13 47
03. Јадран 20 14 2 4 43:22 44
04. Пар ти зан 20 13 4 3 55:15 43
05. ПСК 20 11 2 7 31:30 35
06. Будућ ност 20 10 3 7 54:27 33
07. Љуко во 20 8 5 7 33:31 29
08. Рудар 20 7 7 6 26:19 28
09. Д. Петров ци 20 8 3 9 32:41 27
10. Полет 20 7 4 9 31:28 25
11. Напре дак 20 8 0 12 32:39 24
12. Борац (К) 20 7 2 11 37:43 23
13. Борац (М) 20 6 2 12 24:33 20
14. Сло вен 20 3 4 13 17:44 13
15. Гра ни чар 20 4 1 15 24:78 13
16. Купи но во 20 1 2 17 8:61 4Бикић До: ОФК Бикић – Мла

дост 3:0; Крушедол: Кру ше дол 
– Фру шка Гора 3:3; Вишњиће
во: Хај дук – Шумар 0:0; Жарко
вац: Напре дак – Оби лић 1993 
1:0; Бешеново: БСК – Митрос 
1:0; Чалма: Сло га (Ч) – Фру
шко го рац 1:0; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Зека Буљу ба ша 
6:0; Вогањ: Сло га (В) – Гра ни
чар 1:1. 

01. Први Мај 19 13 3 3 37:15 42
02. Југо вић 19 13 3 3 24:12 42
03. Под ри ње 19 9 5 5 28:13 32
04. Сло га (Е) 19 9 4 6 32:21 31
05. Борац (Ш) 19 8 7 4 27:17 31
06. Сре мац 18 8 5 5 18:14 29
07. Хај дук (Д) 18 9 1 8 32:16 28
08. Поду на вац 19 9 1 9 29:23 28
09. Хај дук (Б) 18 8 3 7 30:27 27
10. Татра 19 6 5 8 18:19 23
11. Рад нич ки 18 7 2 9 26:28 23
12. Сло га (Т) 18 7 2 9 18:26 23
13. Једин ство 19 5 6 8 20:25 21
14. ЛСК 19 4 3 12 15:40 15
15. Хај дук (Ч) 19 0 0 19 2:60 0

Брестач: ОФК Бре стач – 
Срем 6:0; Деч: Сре мац – Каме ни 
3:0; Шимановци: Хај дук 1932 – 
Витез 3:1; Карловчић: Ловац – 
Мла дост 1935 0:3 пффнео ди
гра но; Сло вен је био сло бо дан. 

01. ОФК Бре с. 10 8 1 1 42:13 25
02. Сре мац 10 8 1 1 27:9 25
03. Срем 10 7 1 2 25:16 22
04. Каме ни 10 5 0 5 21:26 15
05. Мла дост 9 3 2 4 22:18 11
06. Ловац 10 3 1 6 21:19 10
07. Хај дук 1932 10 3 0 7 13:27 9
08. Витез 10 2 0 8 11:44 6
09. Сло вен 9 1 2 6 15:25 5

Ноћај: Ноћај – Срем (СР) 3:2; 
Кузмин: Гра ни чар – Борац (ВР) 
2:1; Ноћај: Змај – Поле та рац 
1:1; Сремска Митровица: Трго
вач ки – Борац (Ра) 2:1; Лежи
мир: Пла ни нац – Срем (СМ) 
5:2; Шашинци: Сло бо да – Сло
га 2:1. 

01. Сло га 14 11 2 1 48:14 35
02. Трго вач ки 14 9 3 2 34:15 30
03. Срем (СР) 14 8 2 4 35:27 26
04. Пла ни нац 14 7 3 4 36:22 24
05. Сло бо да 14 8 0 6 24:19 24
06. Гра ни чар 14 7 1 6 19:17 22
07. Борац (Ра) 14 5 2 7 27:37 17
08. Змај 14 4 4 6 35:34 16
09. Срем (СМ) 14 3 5 6 33:41 14
10. Борац (ВР) 14 4 1 9 27:44 13
11. Поле та рац 14 2 4 8 23:34 10
12. Ноћај 14 2 1 11 22:59 7

01. Доњи Срем 19 14 4 1 54:14 45
02. Хај дук 19 12 5 2 43:13 41
03. Оби лић 19 12 3 4 32:14 39
04. ОФК Бикић 19 11 4 4 35:12 37
05. Кру ше дол 19 11 1 7 42:22 34
06. Митрос 19 11 0 8 38:31 33
07. БСК 19 8 4 7 31:19 28
08. Шумар 19 8 4 7 31:24 28
09. Напре дак 19 8 4 7 29:25 28
10. Сло га (В) 19 6 7 6 26:23 25
11. Гра ни чар 19 7 3 9 35:32 24
12. Ф. Гора 19 6 4 9 22:31 22
13. Зека Буљ. 19 6 1 12 22:38 19
14. Сло га (Ч) 19 3 2 14 20:54 11
15. Фру шко го р. 19 2 4 13 10:62 10
16. Мла дост 19 1 2 16 10:66 5

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

OФЛПЕЋИНЦИ

ОФЛИНЂИЈА
–СТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Чука рич ки – Мла дост 0:0; 
Дина мо – Рад ник 0:3; Напре дак 
– Земун 1:0; Рад нич ки Ниш – 
ОФК Бач ка 5:1; 

Спар так ЖК – Рад 1:0; Вој во
ди на – Пар ти зан 3:2; Вождо вац 
– Мачва 1:0; Црве на Зве зда – 
Про ле тер 4:0. 

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 30 27 3 0 80:16 84
02. Рад нич ки 30 23 6 1 58:17 75
03. Пар ти зан 30 15 9 6 45:20 54
04. Чука рич ки 30 15 9 6 48:25 54
05. Мла дост 30 13 7 10 39:29 46
06. Напре дак 30 10 11 9 32:35 41
07. Вој во ди на 30 10 9 11 24:26 39
08. Про ле тер 30 9 11 10 31:29 38
09. Спар так ЖК 30 10 8 12 32:40 38
10. Рад ник 30 11 5 14 25:35 38
11. Вождо вац 30 11 4 15 28:37 37
12. Мачва 30 8 8 14 16:26 32
13. ОФК Бач ка 30 6 7 17 26:54 25
14. Рад 30 4 9 17 16:39 21
15. Дина мо 30 5 5 20 18:62 20
16. Земун 30 3 9 18 19:47 18
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БИКИЋДО

Фудбалериизнашегкраја

Мно ги љуби те љи фуд
ба ла воле да ћаска ју 
о овој игри, да изно се 

ста во ве, да се кла де, и кад 
не зна ју шта ће, онда „ајд о 
оном голу”. Нарав но, увек 
је у пита њу фуд бал, онај о 
коме „бру ји свет” више ми
ли он ски уго во ри, неве ро ват
ни тран сфе ри, али, посто је 
људи који се овим спор том 
баве из енту зи ја зма, потре
бе, да и мале сре ди не ужи
ва ју у спорт ском над ме та њу. 
Ово је при ча о јед ном таквом 
клу бу.

Фуд бал ски клуб ОФК 
Бикић, фор ми ран је 5. мар та 
1985. годи не. Гру па спорт
ских след бе ни ка из Бикић 

Дола реши ла је да осну
је клуб у свом селу. Глав ни 
ини ци ја то ри били су Сте ван 
Бобаљ и пред став ни ци тада
шње омла ди не, Миро слав 
Сокол, Иви ца Бол диш и Рат
ко Сокол. Поред њих, зна
чај ну уло гу су има ли Бошко 
Цве ти но вић, Кирил Хнат ко, 
Јан ко Хнат ко, Звон ко Рома
њак, Емил Дупаљ, Слав ко 
Дупаљ, Јаким Сивч. Пошто 
је омла ди на била један од 
глав них ини ци ја то ра, одлу
че но је да у нази ву клу ба 
сто ји „омла дин ски”.

У про ле ће 1985. годи не, 
ОФК Бикић се при кљу чио 
так ми че њу у Општин ској 
лиги Шид (ван кон ку рен ци

је) и у кон ти ну и те ту се так
ми чи у овој лиги до данас. 
Годи не 2000. завр шен је 
тако зва ни Дру штве ни дом, 
одно сно про сто ри је клу ба, 
који зајед но са фуд бал ским 
игра ли штем данас носи 
назив Спорт ски цен тар „Сте
ван Бобаљ”. Нај ве ћи успех 
клуб је пости гао 2002. годи не 
када је осво јио титу лу прва
ка општин ске лиге и тро феј 
у купу. После тога се јед ну 
сезо ну так ми чио у међу оп
штин ској лиги, где је зау зео 
дру го место. 

Зани мљи во је да и данас 
за ОФК Бикић насту па играч 
који је 2002. годи не осво јио 
„дуплу кру ну”. У пита њу је 

дуго го ди шњи капи тен, и по 
мишље њу мно гих нај бо љи 
фуд ба лер у исто ри ји клу
ба, Алек сан дар Мрва ље вић 
Мрки.

У више навра та клуб је 
доби јао тро феј за ферплеј 
у окви ру општин ске лиге, а 
2011. годи не про гла шен је 
за нај бо љи општин ски тим, 
када је осво је на јесе ња титу
ла. У зад њих пет сезо на ОФК 
Бикић је чети ри пута зау зео 
дру го место, јед ном тре ће, 
и на тај начин избо рио пла
сман у виши ранг. Међу тим, 
због тешког ста ња малих 
рурал них сре ди на, сво је 
место је пре пу стио дру гим 
еки па ма из општи не Шид.

ОФКБикић

Инђиј ски атле ти ча
ри забе ле жи ли су 
завид не резул та те на 

недав но одр жа ном Првен
ству Вој во ди не у кро су које 
је одр жа но у Зре ња ни ну. 
У нај ва жни јој, зајед нич кој 
трци сени о ра и јуни о ра на 
6.000 мета ра насту пи ла су 
тро ји ца инђиј ских трка ча на 
сред ње и дуге пру ге: Милош 
Мале ше вић, Милош Сеге ди 
и Милан Пуђа.

Доми на ци јом током целе 

трке, над моћ но су се доко
па ли меда ља у сво јим кате
го ри ја ма. Милош Сеге ди је 
сени ор ски шам пи он Срби
је за 2019. годи ну, Милан 
Пуђа је вице шам пи он Вој
во ди не у истој кате го ри ји, 
док је Милош Мале ше вић 
био нај бо љи у кон ку рен ци
ји јуни о ра. Тиме су поно ви
ли про шло го ди шње успе хе 
и наста ви ли доми на ци ју у 
трча њу на крос ста зи.

Ови резул та ти наго ве шта

ва ју бери ћет ну сезо ну инђиј
ских так ми ча ра на атлет ској 
ста зи, на којој су прва так
ми че ња зака за на за јун. Да 
би се што боље при пре ми
ли за ове насту пе, поло ви
ном месе ца су, од стра не 
селек то ра Еди на Зуко ви ћа, 
позва ни на при пре ме репре
зен та ци је Срби је, које ће се 
одр жа ти на Зла ти бо ру од 
15. до 30. апри ла, исти чу из 
Атлет ског клу ба у Инђи ји.

М.Ђ. Успехинђијскихатлетичара
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У новем бру 2015. годи не 
ОФК Бикић је про сла вио 30 
годи на посто ја ња клу ба, а 
све ча ност је уве ли чао при
ја тељ ски клуб из Сло вач ке, 
ОФК Гер ла хов. И фуд ба ле
ри ОФК Бики ћа су три пута 
посе ти ли Репу бли ку Сло
вач ку, где су игра ли при
прем не утак ми це са локал
ним тимо ви ма, послед њи 
пут у новем бру 2016. упра
во у Гер ла хо ву, где су поред 
места дома ћи на оби шли и 
Бар де јов и упо зна ли се са 
исто ри ја том ово га гра да. На 
про сла ви 30 годи на од осни
ва ња клу ба, про гла ше ни су 
и нај бо љи гол ман у исто
ри ји клу ба, Горан Бугар ски 
Буги, нај бо љи одбрам бе ни 
играч, Бојан Басрак и нај бо
љи напа дач и стре лац, Дејан 
Добрић.

За мешта не Бикић Дола 
посеб но су зани мљи ве реви
јал не утак ми це. Сва ка ко 
јед на од нај за ни мљи ви јих 
је она изме ђу „оже ње них” 
и „нео же ње них”, када се 
оку пе акту ел ни прво тим ци, 
нави ја чи и при ја те љи клу
ба, и изме ђу себе у шаљи
вом духу, оди гра ју несва ки
да шњи меч, а дру же ње се 
наста ви до раних јутар њих 
часо ва. Инте ре сант но је и 
то, да је 1992. годи не оди
гра на реви јал на утак ми ца са 
при пад ни ци ма Ује ди ње них 
наци ја (Пла ви шле мо ви) који 
су у то вре ме бора ви ли на 
гра нич ном пре ла зу Прин ци
по вац.

Нарав но, ово је само јед на 
од при ча о „сео ском фуд ба
лу”. Сва ки од клу бо ва у овом 
ран гу так ми че ња, могао би 
да испри ча слич ну при чу. 
Важно је ужи ва ти у спорт
ском над ме та њу, па макар 
то било и у нижим лига ма. У 
здра вом телу, здрав је и дух!

Д.Попов

ШИД:БОКСЕРСКИКЛУБ

Уметностурингу
Бокс клуб „Пика со” из 

Шида, осно ван је 31. 
авгу ста 2016. годи не.

– Иде ја да се осну је бок
сер ски клуб је била моја. 
Ја сам се бавио бок сом у 
мла ђим дани ма, имао сам 
добре резул та те. Мислим 
да могу доста тога да пре
не сем на мла де. И пока зу
је се да сам у пра ву! Мно го 
је заин те ре со ва них. Ако се 
на пра ви начин пока же да 
то није наси лан спо рт, већ 
јед но став на лепо та бор бе и 
пошто ва ње пра ви ла – почи
ње при чу Перо Петра ше вић, 
тре нер и пред сед ник клу ба.

Наста вља мо раз го вор о 
раду и резул та ти ма клу ба.

– Ја сам се так ми чио за 
клуб „Мла дост” из Оси је
ка од 19871991. годи не. 
„Пика со“ има успе ха и добре 
резул та те. Про шле годи не 
смо осво ји ли јед ну брон зу, 
јед но сре бро, два зла та на 
првен ству Вој во ди не. Ове 
годи не од шест так ми ча ра, 
има мо две брон зе, три сре
бра и јед но зла то. Редов ни 
смо уче сни ци реги о нал не 
лиге Вој во ди не. Раз ви ја
мо се како тре ба, стр пљи
во ради мо. Првен стве но од 
њих пра ви мо људе. Да их 
одво ји мо од ули це, од све
га нега тив ног. Обра ћа мо 
пажњу на резул та те у шко
ли  ко је лош уче ник, нема 
места овде, ко иза зо ве про
блем на ули ци, исто, није му 
место овде – исти че тре нер. 

Као и у дру гим спо рт ским 
клу бо ви ма, дола зе и оку
пља ју се они који воле спорт.

– У клу бу тре ни ра ју и 

девој ке. За сада их је шест. 
Има мо добру опре му, јер 
мора бити ком плет на зашти
та. Добро сара ђу је мо са 
Спо рт ским саве зом Општи
не Шид. Овде могу да дођу 
сви које овај спорт зани ма, 
а нај ста ри ји који дола зи на 
тре нинг, рекре а тив но, има 
42 годи не – каже Петра ше
вић.  

У клу бу тре ни ра и Мар ко 
Петра ше вић, уче ник осмог 
раз ре да основ не шко ле. 
– Бок сом се бавим више 
од две годи не. То је било 
нешто ново за мене и сви
де ло ми се. Про шле годи не 
сам био први на поје ди нач
ном првен ству Вој во ди не у 
кате го ри ји каде та од  52 до 
54 кило гра ма, а ове годи не 
сам био тре ћи у јуни о ри ма 
кате го ри ја од 60 до 63 кило

гра ма – каже Мар ко.
Јед на од девој чи ца која 

тре ни ра бокс у овом клу бу је 
и Мили ца Сима но вић, која 
има 13 годи на и овде дола
зи више од годи ну дана.

– Волим бокс! Пре него 
што сам поче ла да тре ни
рам, нисам гле да ла није
дан бокс меч, сада гле дам. 
За бавље ње овим спор том 
имам тати ну подр шку, док 
мама баш и није оду ше вље
на, али ме подр жа ва, јер ја 
волим овај спорт – искре на 
је Мили ца.

Иако је у Шиду тра ди ци
о нал но бавље ње спо р том 
било увек веза но за фуд
бал и руко мет, фор ми ра ње 
нових клу бо ва, може бити 
само добар потез и пра ви 
корак у раз во ју мла дих.

Д.П.

ПероПетрашевић

МаркоПетрашевић МилицаСимановић
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ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

СалашизаВас
Стал на рум ска публи ка 

на про гра ми ма у Град
ској библи о те ци „Ата

на си је Стој ко вић“ има ла је 
при ли ку да 4. апри ла ужи ва 
у пред ста вља њу тури стич ко
гур ман ских води ча, нови на ра 
Миро сла ва Божи на. Тач ни је, 
нај ви ше се гово ри ло о два  
рани јем „Чар де на Дуна ву“ 
и нови јем, изда том про шле 
годи не, под нази вом „Сала ши 
за Вас“. Зани мљив је пода так 
да је из сери је на РТВ о чар
да ма, које је Божин радио, 
наста ла књи га, а да је из књи
ге о сала ши ма наста ла сери ја, 
која се од недав но при ка зу је 
на РТВ Вој во ди на и беле жи 
лепу гле да ност и инте ре со ва
ње публи ке.

Први тури стич ки водич обу
хва тио је 33 чар де, а у дру гој 
се нала зе при че о 65 вој во
ђан ских сала ша: где се нала
зе, како до њих сти ћи, шта 
је карак те ри стич но за сва ки 
салаш. 

– У овом тури стич когастро
ном ском води чу се нала зи 60 
реце па та нај по зна ти јих јела 
која се нала зе у сала шар

ској пону ди, као и рецеп ти из 
„пожу те лих кува ра“, дакле, 
она ста ра јела које су кува
ле наше баке, а њих учи ле 
њихо ве мај ке и баке – рекао је 
Миро слав Божин.

Он је додао да је циљ ове, 
као и оста лих њего вих води
ча, да при ка же шта Вој во ди на 
има, и шта може да пону ди у 
тури зму, који поста је јед на од 
нај ди на мич ни јих при вред них 

гра на. А њена спе ци фич ност 
су упра во чар де и сала ши.

Пре зен та ци ја при че о сала
ши ма упот пу ње на је и дело ви
ма из ТВ сери је, а у Град ској 
библи о те ци је гост био и Нико
ла Ива нић, вла сник нада ле ко 
чуве ног „Пер ко вог сала ша“ 
из Нера ди на. Он је гово рио о 
томе, како је још њего ва мај ка 
дошла на иде ју да се започ
не посао на сала шу, коли ко 

је потреб но тру да уло жи ти да 
се посао раз ви је, а још више 
да се рено ме и ква ли тет који 
тури сти оче ку ју, одр жи.

По завр шет ку про мо ци је, 
публи ка је могла да ужи ва 
у, још топлим кифли ца ма са 
џемом од шљи ва и листи ћи ма 
суше них дома ћих јабу ка, које 
су доне те са „Пер ко вог сала
ша“.

 С.Џакула

ЖељкоСтојановић,МирославБожиниНиколаИванић

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

ДОБИЛИ СИНА: Милан
ко и Мар та Топол ски  Ста ра 
Пазо ва, Бра ни слав и Дани је ла 
Савић  Моро вић, Мар ко и Оља 
Врап че њак  Ваши ца, Небој
ша и Биља на Митро вић  Рума, 
Зоран и Сне жа на Ђурић  Срем
ска Митро ви ца, Дра ган и Дра га
на Чво р ков  Жар ко вац, Жељ ко и 
Јеле на Ста ни ми ро вић  Мачван
ска Митро ви ца, Игор и Сања 
Крње та  Срем ска Митро ви ца, 
Нема ња и Вања Маној ло вић  
Шид, Ђор ђе и Мари на Ђор ђић  
Срем ска Митро ви ца, Радо ван и 
Ива на Вејић  Буђа нов ци.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Сте ван и 

Мари на Мило ва но вић  Пла ти че
во, Сло бо дан и Тија на Кочи ја ше
вић  Срем ска Митро ви ца, Игор 
и Нико ли на Сто кић  Срем ска 
Митро ви ца, Сини ша Анту но вић 
Кра лик и Биља на Кра лик Анту но
вић  Срем ска Митро ви ца, Ради
ша и Јова на Савић  Босут, Ненад 
и Миља Беу ко вић  Рума, Дамир 
и Вања Хован  Шид, Бобан и 
Бран ка Томић  Лаћа рак,Рат ко и 
Јова на Вујић  Моро вић, Милош 
и Јова на Савић  Рума, Мило
љуб и Дани је ла Попо вић  Нови 
Сад, Дра ган и Биља на Симић 
 Мачван ска Митро ви ца, Јован 

Вука нац и Јова на Ђер ма но вић 
Вука нац  Рума, Дар ко и Весна 
Ћаћић  Голу бин ци, Раде и Сања 
Мар ко вић  Бачин ци.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Марио 

и Све тла на Коло ба рић  Путин ци.
УМРЛИ: Петро по љац Дра ган 

рођ. 1964, Релић Милан ка рођ. 
1932, Немет Фра њо рођ. 1943, 
Ива но вић Спа со је рођ. 1959, 
Рајић Милу тин рођ. 1940, Цве тић 
Ђор ђе рођ. 1963, Ђокић Јул ка 
рођ. 1936, Неди мо вић Сте ван 
рођ. 1954, Козић Вери ца рођ. 
1939, Вито ми ро вић Вера рођ. 
1947, Ђурић Вера рођ. 1931, 
Качар Сто ја рођ. 1942, Уро ше вић 
Љуби сав рођ. 1930, Михај ло вић 
Саво рођ. 1941, Нова ко вић Боја 
рођ. 1941, Трку ља Сте ван рођ. 
1928, Тоја га Петар рођ. 1931, 
Стра цен ски Михај ло рођ. 1937, 
Бабић Вујо рођ. 1954, Вла ди са
вље вић Ђока рођ. 1936, Малић 
Тан ко са ва рођ. 1935, Јовић Пре
драг рођ. 1941, Мило ше вић 
Љуби ца рођ. 1934, Ракић Душан
ка рођ. 1933, Андре јић Видој ко 
рођ. 1936, Мрк шић Слав ко рођ. 
1955, Томић Мара рођ. 1963, 
Цау ше вић Мил ка рођ. 1937, 
Бука ри ца Милан рођ. 1954, 
Кома зец Нико ла рођ. 1939.

RUMA
УМРЛИ: Миха и ло Мај сто ро

вић, рођ. 1950. год, Љиља на Мак
си мо вић, рођ. 1960. год, Милан 

Ћелап, рођ. 1941. год, Мира Глу
шац, рођ. 1935. год, Ђурађ Мар
ти но вић, рођ. 1936. год.


